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Pauta da 55ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 05/09/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1430/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de empiçarramento e camada asfáltica na Rua José Holanda Pereira, 

perímetro a partir da Travessa Minondas e finaliza na Travessa Raimunda Márcia Ribeiro, 

na Comunidade do Maxixe, no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 1431/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de colocação de braços e lâmpadas (06 postes), na Rua 18 de novembro na 

Comunidade Meyre Braga. 

REQUERIMENTO Nº 1432/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de colocação de braços e lâmpadas (02 postes), na Travessa Mestre Felipe na 

Comunidade Meyre Braga. 

REQUERIMENTO Nº 1433/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de colocação de braços e lâmpadas (06 postes), na Travessa Vicente Ataíde, na 

Comunidade Meyre Braga. 

REQUERIMENTO Nº 1434/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de colocação de braços e lâmpadas (10 postes), no Ramal do cipó, na 

Comunidade Meyre Braga. 

REQUERIMENTO Nº 1435/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de colocação de braços e lâmpadas (10 postes), no Rua 04 de junho na 

Comunidade Meyre Braga. 

REQUERIMENTO Nº 1436/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de extensão da linha de ônibus à Rua José Holanda Pereira, na Comunidade 

do Maxixe, no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 1437/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar estudos com a possibilidade, para que o mesmo envide esforços no sentido de manter 

uma Base do GMTO, na Praça José Sucupira, ao lado do Ginásio José Maria Mamede, no 

Bairro do Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº 1438/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito a esta Casa o 

agendamento de uma audiência publica para discutir assunto concernente aos limites 

Territoriais do Município de Castanhal e o Município de Inhangapí.    
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Ordem do dia: (2ª Parte). 

 

PROJETO DE LEI Nº 019/2017 de autoria do Vereador Welton Marlon – Insere no 

Calendário de Eventos da Prefeitura Municipal de Castanhal, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica inserido no Calendário Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal de Castanhal 

“OS RETIROS ESPIRITUAIS DAS IGREJAS CRISTÃS, realizados durante o feriado de 

carnaval na municipalidade. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 05 dias do mês de 

setembro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


