
06/03/2017 

2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PLACAS-PA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. 

 

APRESENTAÇÃO 

 Requerimento nº 002/2017, de proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências no 

sentido de que tomem providências para a recuperação das ladeiras na Vicinal do Panorama, 

até o Sr. Onias e varação ao Planalto, Município de Placas; 

 

 Requerimento nº 003/2017, de proposição do Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências no sentido de que tomem 

providências para a recuperação das ladeiras, na Vicinal do Nonato, 

Município de Placas; 

 

 Requerimento nº 004/2017, de proposição do Vereador Raimundo 

Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação 

da Rua Raimundo Cruz e Avenida Boa Esperança no Bairro Alto Pará, 

Município de Placas/PA; 

 

 Requerimento nº 005/2017, de proposição do Vereador José 

Ferreira de Carvalho, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação 

das ladeiras do Capeta, do Zequinha, Grota Seca, do Antônio Bedeu, do 

Lauro, Domingueira, do João Maranhense, do Gilberto e do Jurandir, na 

vicinal 151, Município de Placas/PA; 

 

 Requerimento nº 006/2017, de proposição do Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências necessárias para recuperação das 

ladeiras na Vicinal da Sessenta, neste município de Placas; 

 

 Requerimento nº 007/2017, de proposição do Vereador Marcione 

Rocha Ribeiro, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura providências necessárias para recuperação das 

ladeiras na Vicinal do Lama, neste município de Placas; 



 

 Requerimento nº 008/2017, de proposição do Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação 

das ladeiras e dos baixões na Vicinal do Arrependido, neste município 

de Placas; 

 

 Requerimento nº 009/2017, de proposição do Vereador Vilmar 

Ferreira da Silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências necessárias para recuperação 

das ladeiras e dos baixões na Vicinal do Pajoba, neste município de 

Placas; 

 

 Requerimento nº 010/2017, de proposição do Vereador José 

Sandeney Marques Monteiro, que requer a Prefeita Municipal e ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura providências necessárias para 

recuperação das ladeiras na Vicinal da 57 (cinquenta e Sete) Casada, 

neste município de Placas; 

 

 Requerimento nº 011/2017, de proposição dos Vereadores 

Marcelo Wilton Rodrigues Leal e José Sandeney Marques Monteiro, 

requerendo que as seguintes medidas sejam tomadas pelo Legislativo 

Municipal: 1- Oficializar o ex Prefeito Leonir Hermes para que envie para 

o legislativo cópia dos extratos bancários (conata do Fundeb, Fus e 

conta salário) e despesas empenhadas, inclusive folha de pagamento, 

sobre os recursos que ficaram na conta no último mês de seu mandato; 

2- Que oficializa a atual Prefeita Municipal Leila Raquel Possimoser 

Brandão para que envie ao Legislativo relatório contendo as medidas 

tomadas relativo aos recursos que possivelmente tenham ficado nas 

contas da municipalidade em especial as contas do FUNDEB, FUS  e 

CONTA SALÁRIO com cópias dos respectivos extratos bancários bem 

como todas as despesas restantes a pagar da gestão que se encerrou 

no dia 31 de dezembro de 206; 

 

 Requerimento nº 012/2017, de proposição do Vereador Marcelo 

Wilton Rodrigues Leal para que seja oficializada a prefeita Municipal 

para que adote medidas necessárias para a construção de 02 unidades 

de Educação Infantil na área Urbana da Cidade que já foram liberadas 

pelo FNDE/MEC e devidamente licitadas pela municipalidade. Desde o 

ano de 2016 que esses processos estão paralisados no âmbito do 

SIMEC/PAR. As obras referem-se ao termo de compromisso PAC2 



7286/2013: I- A(s) obra(s) abaixo relacionada(s) serão executadas no 

método convencional de construção, consoante às regras definidas na 

Resolução/CD/FNDE nº 13/2012: 1) 8533 – PAC 2 – CRECHE/PRÉ-

ESCOLA 003 /Rua Rosa Vermelha /Esquina com Travessa Boa 

Esperança / Projeto 2 Convencional R$ 1.250.909,37; 2) 8534 – PAC 2 

– CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 /Rua Otaviano Ferreira Macedo/Esquina 

com rua 01 / Projeto 2 Convencional R$ 1.250.909,37;   

 

 Projeto de Lei nº 238/2017, que “Dispõe sobre a criação do 

Programa Social Bebê a bordo e dá outras providências”.  

 

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 001/2017, de proposição do Vereador José 

Ferreira de Carvalho que requer providencias para fazer a abertura de 

um poço semi-artesiano na Escola Pequeno Polegar, Vicinal 157, 

Comunidade Santa Efigênia, BR 163; 

 

 Requerimento do Presidente do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB, Sr. Edilson Silva de Melo para uso da 

Tribuna para expor  assuntos  referente ao Fundeb, Pnae e Pnate. 

 

 


