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Pauta da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 28/09/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº1474/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de construção de uma creche no Bairro Pantanal. 

 REQUERIMENTO Nº1475/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma do campo de futebol do Bairro Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº1476/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma do Ginásio de esporte Curicão, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº1477/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma da quadra de futsal e da quadra futebol de areia, na Praça 

Georgina Nascimento no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº1478/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma do campo de futebol do Bairro da Saudade, e colocação de tela de 

proteção no mesmo. 

REQUERIMENTO Nº1479/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma da Escola Georgina Nascimento, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº1480/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de construção de uma quadra de vôlei de praia, no Conjunto Paraiso I, no 

Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº1481/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma da Escola José João, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº1484/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

serviços de reforma e ampliação do Ginásio Esporte José Maria Mamede, no Bairro do 

Ianetama. 

   
                                                                                                                        

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

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 28 dias do mês de 

setembro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


