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Pauta da 77ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 30/11/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1562/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessária, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Beco da Vila Madalena, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1563/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de conclusão da obra anexa ao Ginásio Poliesportivo Cosme José Nogueira Martins, 

arena da área externa, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1564/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Gerônimo Lameira, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1565/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Passagem São Raimundo, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1566/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de pintura de ginásio poliesportivo Cosme José Nogueira Martins, no Bairro da 

Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1567/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Maria Goreth, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1568/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Arthur Muniz de Souza, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1569/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Francisco Rodrigues, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1570/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Emedina Barbosa, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1571/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Passagem Cristo Redentor, no Bairro da Betânia. 
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REQUERIMENTO Nº 1572/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de terraplanagem, drenagem, colocação de tubulação onde for necessário, meio fio, 

sarjetas e pavimentação asfáltica na Rua Manoel Pinto da Silva, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº 1573/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de redutores de velocidade na Travessa São Jorge e Travessa José 

Ferreira da Paz, e onde for necessário no Loteamento São José (Comunidade Portelinha). 

 

 

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

 

PROJETO DE LEI Nº 009/2017, de autoria do Executivo Municipal  - Dispõe sobre o Plano 

Plurianual – PPA o período 2018/2021 e da outras providências. 

Art. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 – 2021, em cumprimento 

ao disposto na lei Orgânica do Município de Castanhal.  

PROJETO DE LEI Nº 010/2017 de autoria do Executivo Municipal com vista Vereador 

Ronilson Sena – Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do Município de 

castanhal com Instituto de Previdência do Município de Castanhal (IPMC) Gestor do seu 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 

PROJETO DE LEI Nº 012/2017 de autoria do Executivo Municipal – Ratifica o protocolo de 

intenções e autoriza o ingresso do Município de castanhal no consórcio intermunicipal sobre a 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Castanhal, Inhangapi, Santa Isabel 

do Pará, Santa Maria do Pará e São Francisco do Pará – CONCISSS e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 30 dias do mês de 

novembro do ano de 2017. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


