
20/03/2017 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

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

 

PARA CONHECIMENTO 

 Ofício nº 0071/2017, do Secretário Municipal de Saúde, solicitando que 

antecipe a reunião, anteriormente solicitada para o dia 21/03/2017, para 20/03/2017, 

as 14h; 

 

 Ofício nº 0085/2017, da Prefeita Municipal respondendo o Ofício da Câmara 

Municipal naº 018/2017; 

 

 Ofício nº 0086/2017, da Prefeita Municipal respondendo o Ofício da Câmara 

Municipal naº 023/2017; 

 

PARA CONHECIMENTO E VOTAÇÃO 

 Requerimento do Vereador José Ferreira de Carvalho, requerendo que seja 

abonada a falta à ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13/03/2017; 

 

 Ofício nº 005/2017, de Marizete Cortes da Silva, solicitando o uso da palavra 

na tribuna na Sessão do dia 23/03/2017, para tratar a respeito do seu afastamento 

da direção da Escola Almirzinho, ocorrido no dia 13/03/2017.  

 

APRESENTAÇÃO 

 Requerimento nº 015/2017, de proposição do Vereador José Ferreira de 

Carvalho, que requer a Prefeita Municipal que interceda junto a quem de direito para 

a instalação de um Destacamento da Polícia Militar – DPM, na Comunidade Novo 

Paraíso, BR 163, Cuiabá/Santarém, neste município de Placas-Pará; 

 

 Requerimento nº 019/2017, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária Municipal de Educação 

providências para a reforma da “Escola Santa Luzia” na Comunidade Santo Antônio, 

na Vicinal do Pajoba; 

 

 Requerimento nº 020/2017, de proposição dos Vereadores Denilson 

Rodrigues Amorim e Raimundo Ribeiro da Silva, que requer a Prefeita Municipal e 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação e 

empiçarramento das ruas dos bairros: Centro, Boa Esperança, São Francisco, 

Otobelli e Alto Pará, nesta cidade e também que seja tapada as valas abertas pela 

empresa responsável pelo encanamento de água nas ruas, onde foram asfaltadas, 

neste município de Placas; 



 

 Requerimento nº 021/2017, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que 

requer providências para construção de um posto de saúde nas Comunidades 

Sombra Santa e Cachoeirinha, com disponibilização de um enfermeiro ou um técnico 

de enfermagem e um veículo traçado, sendo uma camionete ou ambulância para 

ficar a disposição da Comunidade. Requer também um veículo odontomóvel que 

possa se encontrar no pátio do hospital para dar assistência aos moradores da 

região; 

 

 Requerimento nº 022/2017, de José Sandeney Marques Monteiro, que requer 

a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para 

recuperação das ladeiras na Vicinal do Macanã, neste município. 

 

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 013/2017, de proposição do Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providências necessárias para a recuperação da Estrada na Vicinal 

do Alagado, município de Placas; 

 

 Requerimento nº 014/2017, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues 

Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências necessárias para a recuperação da Estrada na Vicinal do 235 sul, 

município de Placas; 

 

 Requerimento nº 016/2017, de proposição do Vereador Marcione Rocha 

Ribeiro, que requer providências para recuperação das ladeiras na vicinal do 

Poeirinha, neste município de Placas; 

 

 Requerimento nº 017/2017, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que 

requer providências para recuperação da estrada Vicinal 59, Rio das pedras, 

município de Placas; 

 

 Requerimento nº 018/2017, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que 

requer providências para recuperação da estrada Vicinal 235 Norte, Glebinha, 

Município de Placas; 

 

 


