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Pauta da 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 17/09/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

REQUERIMENTO Nº 110/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno com vista do 

Vereador Francisco das Chagas do Ó da Costa - Solicito ao Executivo Municipal, para que o 

mesmo através da Secretaria competente de sua administração, a realizar serviços de 

parolamento, empiçarramento e tubulação onde for necessário nos seguintes Ramais: Ramal 

do Bom Jesus, Ramal da Comunidade Cristo Redentor, Ramal da Comunidade Terra 

Prometida, Ramal do 22 (Sebastião Venâncio e Ramal Manu), Ramal dos Tonecos, Ramal da 

Escolinha que dá acesso a Agrovila Nazaré, Ramal do Bacuri, perímetro compreendido até a 

Comunidade Manoel Amandio.  

REQUERIMENTO Nº 119/2020, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândico Júnior - 

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

administração, a realizar serviços de revitalização das canaletas nas vias públicas do Bairro 

Ianetama, haja vista que muitas delas, se encontram em estado de precariedade, e algumas 

impede até o trafego de veículo, devido à de conservação.  

REQUERIMENTO Nº 120/2020, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, 

envidem esforços no sentido de realizarem serviços de revitalização e ou construção de novos 

redutores de velocidade  (Lombadas), bem como pintura de nova sinalização na Rua Castelo 

Branco no Bairro Santa Lídia (Milagre).  

REQUERIMENTO Nº 121/2020, de autoria do Vereador Orisnei Nascimento – O Vereador 

com assentado nesta Casa de Leis requer depois de ouvido o Plenário Soberano, que seja enviado 

atencioso expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, Helder 

Barbalho, para que o  mesmo envide esforços junto a Secretaria de Estado de Educação, no 

sentido de agendar com mais brevidade possível, um Projeto de revitalização do CAIC, bem 

como a área onde funcionava uma Escola Creche, e/ou construí neste espaço uma área 

poliesportiva.    

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 16 dias do mês de 

setembro do ano de 2020. 
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Diretor Legislativo 


