
   07/10/2019 
24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PLACAS-PA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. 

 Ofício nº 005/2019, de Marcelo Wilton Rodrigues Leal, solicitando a 

renovação de licença para exercer a função de Secretário Municipal de 

Educação no período de 01/10 a 30/11/2019. 

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA CCJ 

 Requerimento nº 050/2019, de proposição do Vereador Gilberto Matias 

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

Infraestrutura providências no sentido de recuperar a Vicinal 140 (cento e 

quarenta) e abrir e piçarrar os ramais que a compõe, no trecho pertencente 

ao município de Placas até a Comunidade Sombra Santa, localizada na BR 

Cuiabá/Santarém, e fazer a abertura com trator e patrol, bem como piçarrar 

as ladeiras no trecho compreendido entre essa comunidade na BR 163 e a 

Vicinal da Sessenta, na BR 230-Transamazônica, neste município de Placas; 

 

 Requerimento nº 051/2019, de proposição do Vereador Gilberto Matias 

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

Infraestrutura providências no sentido de recuperar os vinte cinco 

quilômetros da Vicinal do Nonato, assim como piçarrar as ladeiras e baixão 

nessa vicinal, localizada na Rodovia Transamazônica, neste município; 

 

 Requerimento nº 051/2019, de proposição da Vereadora Raimunda 

Nascimento Rodrigues que requer a prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para a recuperação e 

empiçarramento da Vicinal Pulu, neste município. 

 

VOTAÇÃO ÚNICA 

 Requerimento nº 038/2019, de proposição do Vereador Evaldo Lima 

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

Infraestrutura providências para a recuperação da estrada, pontes e 

pinguelas da vicinal do Planalto, neste município;  

 



  Requerimento nº 039/2019, de proposição do Vereador Evaldo Lima 

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

Educação providências para a construção da Escola Padre Antônio, na 

Comunidade Novo Paraíso, BR 163, neste município. 

 

 

 


