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Pauta da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 04/08/2020. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

REQUERIMENTO Nº 083/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Solicito ao 

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

envidar esforços no sentido de realizar serviços de instalação de luminárias nos postes de 

iluminação pública, na continuação da Rua Manoel Galvão, em toda sus extensão, a partir da 

Rua José Holanda Pereira, no Bairro Bom Jesus.     

REQUERIMENTO Nº 084/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Solicito ao 

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

envidar esforços no sentido de realizar serviços de tubos onde for necessário, empiçarramento e 

pavimentação asfáltica, na continuação da Rua Manoel Galvão, em toda sua extensão, 

começando a partir da Rua Manoel Galvão, em toda sua extensão, começando a partir da Rua 

Holanda Pereira, no Bairro Bom Jesus.  

REQUERIMENTO Nº 085/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – Solicito ao 

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

envidar esforços no sentido de realizar serviços de patrolamento e empiçarramento na Rua 

Silva Ramalho, na Comunidade Ana Júlia (Bairro Novo Estrela), com possibilidade de 

estender os serviços as demais vias públicas na Comunidade. 

REQUERIMENTO Nº 086/2020, de autoria do Vereadores Alacir Vieira Cândido Junior e 

Orisnei Silva do Nascimento – Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as 

Secretaria competente de sua administração, em envidar esforços no sentido de realizar serviços 

recuperação de uma ponte localizada na Agrovila da Campinas que dá acesso a Agrovila de 

Bacabal, o serviço se faz necessário pois a ponte que ali existia foi levada pelas fortes chuvas 

que vem atingindo a referida Comunidade nos últimos meses. 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 03 dias do mês de 

agosto do ano de 2020. 

 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 

 

 

 


