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Pauta da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 20/08/2020. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

 

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.    

REQUERIMENTO Nº 097/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho - 

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

administração, realize serviços de construção de um abrigo de mototaxista na Rua Maximino 

Porpino, esquina com a Kazumo Oyama bem em frente ao Ginásio Poliesportivo.  

REQUERIMENTO Nº 098/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho - 

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

administração, realize serviços de limpeza do cemitério da Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº 099/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho - 

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

administração, realize serviços de um abrigo de passageiro no Km 23 no Ramal Bacabal, na 

entrada da Comunidade de Bacabalzinho. 

REQUERIMENTO Nº 100/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, solicito a instalação de lixeiras para as Praças do José João, Georgina 

nascimento e a Praça Paraiso que fica por trás da Escola CAIC. 

REQUERIMENTO Nº 101/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, realize serviços de reforma da Praça Georgina Nascimento. 

REQUERIMENTO Nº 102/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, realize serviços de d drenagem da Rua João Coelho da Mota, perímetro 

compreendido entre a Rua Evanildo da Silva E Rua João Salustiano em frente a Associação 

dos Moradores do Morrinho.   

REQUERIMENTO Nº 103/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, realize serviços de construção de uma para com parque infantil e uma quadra 

de esporte em frente a Associação dos Moradores do Morrinho. 

REQUERIMENTO Nº 104/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, realize serviços de construção de um ginásio de esporte na área localizada por 

trás do Posto Médico, no Bairro Pantanal. 
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REQUERIMENTO Nº 106/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, realize serviços de construção de uma praça no Loteamento Milenio no Bairro 

Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 107/2020, de autoria do Vereador Orisnei Silva do Nascimento - 

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

administração, realizar estudos para ver a possibilidade da construção de uma rotatória na 

entrada no Bairro Pantanal. 

PROJETO DE LEI Nº 008/2020, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal da Juventude, órgão autônomo de caráter 

permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador e de representação da população jovem.  

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 19 dias do mês de 

agosto do ano de 2020. 

 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 


