
       09/03/2020 
SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PLACAS-PA, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2020. 

VOTAÇÃO 

 Requerimento nº 001/2020, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira 

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

Infraestrutura providências para recuperação da estrada e dos ramais na 

vicinal Arrependido, neste município.   

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA COMISSÕES COMPETENTES 

 Projeto de lei nº 278/2020, que “Dispõe sobre a autorização do 

Município de Placas a celebrar convênio de cooperação com o Estado do 

Pará e dá outras providências” 

 

 Projeto de Lei nº 279/2020, que “Atribui o nome de Delira Pimentel 

Vieira a Escola Municipal MEC/SEDUC km 185-D, localizada na 

Comunidade São Judas Tadeu, Vicinal do Lama, município de Placas, e dá 

outras providências”   

APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA CCJ 

 Requerimento nº 002/2020, de proposição do Vereador Raimundo 

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

Municipal de Infraestrutura providências para recuperação da estrada e 

empiçarramaento das ladeiras da Vicinal 57 (cinquenta e sete) casada, 

neste município; 

 

 Requerimento nº 003/2020, de proposição dos Vereadores Raimundo 

Ribeiro da Silva e Denilson Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita 

Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para 

que sejam realizados com urgência obras de recuperação da estrada e 

empiçarramento das ladeiras e reforma e construção de pontes e 

pinguelas na Vicinal Pajoba, neste município; 

 

 Requerimento nº 004/2020, de proposição do Vereador Denilson 

Rodrigues Amorim, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura providências para que sejam realizados com 



urgência obras de recuperação da estrada e empiçarramento de ladeiras 

da Vicinal São Paulo, neste município; 

 

 Requerimento nº 005/2020, de proposição dos Vereadores Denilson  

Rodrigues Amorim e Raimunda Nascimento Rodrigues, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

providências para que sejam realizados com urgência obras de 

recuperação da estrada e empiçarrmento de ladeiras na Vicinal do Pulu, 

neste município; 

 

 Requerimento nº 006/2020, de proposição da Vereadora Edna Silva 

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

Infraestrutura providências para a recuperação da Vicinal Santa Rosa, 

neste município. 

 

 


