
12/03/2018 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PLACAS-PA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018. 

 

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA CCJ 

 Requerimento nº 08/2018, de proposição do Vereador Nelson Fetisch 

que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal da 59 Rio das 

Pedras, neste município; 

 

 Requerimento nº 09/2018, de proposição do Vereador Nelson Fetisch 

que requer a Prefeita Municipal e o Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal 235 Sul, neste 

município; 

 

 Requerimento nº 010/2018, de proposição do Vereador Werles Santos 

Silva que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário municipal de  

Saúde providencias para a realização dos seguintes serviços no Hospital 

Municipal de placas: reforma do pátio, iluminação do pátio na parte dos 

fundos, construção de uma garagem e a reforma no setor de 

atendimento de emergência; 

 

 Requerimento nº 011/2018, de proposição dos Vereadores Raimundo 

Ribeiro da Silva e Vilmar Ferreira da Silva que requer a Prefeita Municipal 

e o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação e piçarramento das ladeiras da Vicinal 58 casada, neste 

município; 

 

 Requerimento nº 012/2018, de proposição do Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal 

do Macanã e limpeza das ruas da comunidade, neste município; 

 

 Requerimento nº 013/2018, de proposição do Vereador José Sandeney 

Marques Monteiro que requer a Prefeita Municipal e o Secretário 

Municipal de Infraestrutura providencias para a recuperação da Vicinal 



da 60 (sessenta) e ramais água fria, água boa e vale verde, neste 

município; 

 

 Requerimento nº 014/2018, de proposição dos Vereadores Marcione 

Rocha Ribeiro e Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e 

o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da Vicinal do São Paulo, neste município; 

 

 Requerimento nº 015/2018, de proposição dos Vereadores Marcione 

Rocha Ribeiro e Evaldo Lima Machado que requer a Prefeita Municipal e 

o Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da Vicinal do Lama, neste município. 

 

 VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 01/2018, de proposição da Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza da Vila Lote 

Dez, neste município; 

 

 Requerimento nº 02/2018, de proposição da Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal 

do 10(dez) norte em toda a sua extensão, neste município; 

 

 Requerimento nº 03/2018, de proposição dos Vereadores Vilmar Ferreira 

da Silva e Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para recuperação 

e piçarramento da estrada e ladeiras do travessão do Ângelo, neste 

município;  

 

  Requerimento nº 04/2018, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira 

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

Infraestrutura providências para recuperação da Vicinal do Arrependido,  

dois mil metros de desmatamento com trator de esteira e recuperação 

também dos ramais e chacareiros na mesma vicinal, assim como o 

piçarramento das ladeiras, neste município; 

 



 Requerimento nº 05/2018, de proposição do Vereador Raimundo Ribeiro 

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

Infraestrutura  providencias para a recuperação do travessão 57 solteiro 

nos pontos mais críticos, neste município; 

 

 Requerimento nº 06/2018, de proposição do Vereador Raimundo Ribeiro 

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

Infraestrutura providencias para a recuperação da Rua Raimundo Cruz, 

Av. Boa Esperança e Av. da Sessenta, ambas no Bairro Alto Pará, nesta 

cidade de Placas; e 

 

 Requerimento nº 07/2018, de proposição do Vereador Marcione Rocha 

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

Infraestrutura providencias pra a recuperação da Vicinal do Elmo e 

ramal que dá acesso ao Sítio Castanheira, neste município. 

 

 

 

 

 


