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Pauta da 75ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 23/11/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

INDICAÇÃO Nº 204/2017 de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que institui a Politica Municipal de 

Desenvolvimento da Agricultura.  

 

Ordem do dia: (2ª Parte).   

 

PROJETO DE LEI COMPLETAR Nº 002/2017 de autoria do Executivo Municipal com vista 

do Vereador Ronilson Sena – Altera a Lei Complementar n° 001, de 19 de dezembro de 2003, 

e dá outras providências. 

Art. 1° - A Lei Complementar n° 001, de 19 dezembro de 2003, passará a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 1° - O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação 

de serviços na lista de serviços constante do §1°, ainda que não se constituam como atividade 

preponderante. 

PROJETO DE LEI Nº 015/2017, de autoria do Executivo Municipal  - Dispõe sobre alteração 

do Artigo 1° da Lei Municipal n° 005 de 15 de março de 2017, e dá outras providências. 

Art. 1° - O artigo 1° da Lei Municipal n° 005 de 15 Março de 2017 passa a vigorar de acordo 

com a seguinte redação:  

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, sob a forma de 

doação, de área de terra encravada e irregular pertencente ao patrimônio municipal, 

localizada na Área 16 do Distrito Industrial, localizado na Rodovia PA 136, Km 05, neste 

Município, medindo 107,06m (cento e sete e vírgula e seis metros) de frente, 296,24m 

(duzentos e noventa e seis vírgula vinte e quatro metros) de lateral esquerda, 317,49m 

(trezentos e dezessete vírgula quarenta e nove metros) de lateral direita e 126,75 (cento e vinte 

e seis vírgula setenta e cinco metros) de fundos, totalizando 35.711,48m² (trinta e cinco mil, 

setecentos e onze vírgula quarenta e oito metros quadrados). 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 23 dias do mês de 

novembro do ano de 2017. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


