
10/04/2017 
7ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA, 

DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017. 

APRESENTAÇÃO 

 Requerimento nº 028/2017, de proposição do Vereador José Ferreira de Carvalho, 

que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, providências 

necessárias para fazer um puxado de três metros e meio por dez no Posto de Saúde do Novo 

Paraíso, km 164, BR 163;  

 

 Requerimento nº 029/2017, de proposição do Vereador Nelson Fetisch, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a 

recuperação do travessão do Pulu, ligando a Comunidade Sombra Santa a Transamazônica.      

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 023/2017, de proposição do Vereador Werles Santos Silva, que 

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

recuperação da estrada Vicinal 240 Norte, neste município; 

 

 Requerimento nº 024/2017, de proposição do Vereador Raimundo Ribeiro da Silva, 

que requer providências necessárias para perfuração de um poço artesiano para 

abastecimento de água no Bairro Alto Pará, neste município. 

 

 Requerimento nº 025/2017, de proposição dos Vereadores Evaldo Lima Machado e 

Gilberto Matias Rodrigues, que requer a Prefeita Municipal e a Secretária de Educação 

providências para a construção do muro na área pertencente a Escola MEC/SEDUC 200-A, 

onde estão localizadas a quadra poliesportiva, o PETI e a creche, na Comunidade Aparecida, 

Lote Dez, neste município de Placas.  

 

 Requerimento nº 026/2017, de proposição dos Vereadores Marcione Rocha Ribeiro e 

Evaldo Lima Machado, que requer que depois de ouvido o soberano plenário e se aprovado 

for a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Placas possa tomar providências necessárias 

para a Criação de uma comissão mista de Vereadores para a revisão ampla da Lei Orgânica 

do Município de Placas-Pa; 

 

 Requerimento nº 027/2017, de proposição do Vereador Marcione Rocha Ribeiro, que 

requer depois de ouvido o soberano plenário e se aprovado for a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal tome providências no sentido de criar a Comissão de Ética na Câmara Municipal 

de Placas-Pa;  

 

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

bordo e dá outras providências”;  



 

 Projeto de Lei nº 239/2017, que “Dispõe sobre a regulamentação da provisão de 

benefício eventual na modalidade de doação de cestas básicas de alimentos e dá outras 

providências”. 

 

 


