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Pauta da 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 06/06/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 162/2017 de autoria da Vereadora Vânia Nascimento com vista do Vereador 

Ronilson Sena - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de 

Lei que disponha sobre a Isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano para condições que 

específica. 

REQUERIMENTO Nº 1232/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reposição de pontos de luz e implantação de luminários completas na Agrovila 

Bacabal.  

REQUERIMENTO Nº 1233/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reposição de pontos de luz e implantação de luminárias completas na Agrovila 

Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº 1234/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reposição de pontos de luz e implantação de luminárias completas na Agrovila 

Conceição. 

REQUERIMENTO Nº 1235/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reposição de pontos de luz e implantação de luminárias completas na Agrovila 

Iracema. 

REQUERIMENTO Nº 1236/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reposição de pontos de luz e implantação de luminárias completas na Agrovila 

Bacabal. 

REQUERIMENTO Nº 1237/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de implantação de uma academia ao ar livre na Agrovila Campinas, ao lado do 

campo de futebol ali localizada. 

REQUERIMENTO Nº 1238/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de implantação de uma academia ao ar livre no Km 21, em frente à Igreja Católica 

Central, ali localizada. 

REQUERIMENTO Nº 1240/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de implantação de uma Academia ao ar livre na Agrovila Bacabal, ao lado da quadra 

poliesportiva. 
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REQUERIMENTO Nº 1263/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

deste Douto Plenário, depois de cumpridas as formalidades regimentais, solicitar que a Mesa 

Diretora agende uma Sessão Especial em dia e hora a ser previamente marcado pelo Presidente 

deste Poder, alusivo ao Dia Internacional de Combate às Drogas, no dia 26 de junho do ano de 

2017.  

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 06 dias do mês de 

junho do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


