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Pauta da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 18/08/2020. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

 

REQUERIMENTO Nº 094/2020, de autoria do Vereador Welton Marlon da Silva Costa - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua 

administração, realize serviços de substituição ou instalação de 03(três) postes de energia do 

“tipo drone”, na Praça Zecão Pismel, localizada no Bairro Santa Lídia. 

REQUERIMENTO Nº 095/2020, de autoria do Vereador Rafael Evangelista Galvão - O 

Vereador com assento nesta Casa Legislativa, após a deliberação do Douto Plenário, solicitar que 

seja enviado expediente em caráter de Urgência ao Gestor Municipal, para que o mesmo através de 

suas Secretarias competentes que cancele a reforma da calçada da Prefeitura Municipal de 

Castanhal, que consta no valor de 40.494,64 (quarenta mil e quatrocentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos).  

REQUERIMENTO Nº 096/2020, de autoria do Vereador Nivan Noronha – O Vereador com 

assento neste Parlamento, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas regimentais do regimento Interno desta Casa de Leis, Requer a Mesa 

Diretora, que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Executivo Municipal, solicitando 

urgentemente o encaminhamento para deliberação desta Parlamento, Projeto de Lei que objetive 

socorrer as escolas particulares, concedendo desconto de 30% (trinta por cento) sobre os 

impostos municipais durante a Pandemia do Coronavírus.    

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2019, de autoria do EXECUTIVO 

MUNICIPAL vista ao Vereador Ronílson Sena no dia 16 junho de 2020 – Reorganiza a 

estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e dá outras 

providências.  

 

 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte). Não há matéria 

 

 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 17 dias do mês de 

agosto do ano de 2020. 

 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 


