
06/05/2019 

10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS-PA, 

DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. 

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA CCJ 

 Requerimento nº 015/2019, de proposição do Vereador Werles Santos Silva que requer 

a Prefeita Municipal providencias para que sejam identificados todos os veículos que 

pertencem a esta municipalidade e à serviço do município, de todas as secretarias 

municipais; 

 

 Requerimento nº 016/2019, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação providências necessárias e 

urgentes para que sejam reformadas e forradas cinco salas de aula e para que se faça 

reparos necessários na energia elétrica das mesmas, assim como seja feito o 

acabamento da sala de leitura na escola Ana Faleiro, no Bairro São Francisco, nesta 

cidade de Placas; 

 

 Requerimento nº 017/2019, de proposição da Vereadora Edna Silva Santos e Vereador 

Werles Santos silva, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura providencias para a construção de uma ponte localizada na Vicinal da 

Sessenta, comunidade São José, neste município de Placas-Pa; 

 

 Requerimento nº 018/2019, de proposição do Vereador Gilberto Matias Rodrigues, 

que requer a Prefeita Municipal que informe a esta Casa de Leis o seguinte: veículos 

alugados para a Prefeitura Municipal de Placas, especificando a secretaria em que 

está lotado, a placa, valor contratado e empresa proprietária do bem.       

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA COMISSÕES COMPETENTES 

 Projeto de Lei nº 272/2019, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2020 e dá outras providências” 

VOTAÇÃO 2º TURNO 

 Projeto de Lei nº 271/2019 que “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá 

outras providências” 

VOTAÇÃO ÚNICA  

 Requerimento nº 014/2019, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento 

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

providencias para a recuperação da Vicinal Mirasselva, neste município. 


