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PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO DA 19ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REALIZADA NO DIA 24-03-2022. 

PAUTA: 

 
1 - Requerimento Nº 017/2022, apresentado no dia 23 de março de 2022 pelo 

vereador Benedito Siqueira Nunes, solicitou ao Prefeito e ao Diretor do SAAE um 

estudo jurídico-financeiro para a conclusão da obra e sua integração do Sistema de 

Abastecimento e distribuição de água da cidade e da caixa d’agua localizada na Rua 

Pompeu dos Santos Peres III e entre a Travessa São João e da Olaria. 

 

2- Projeto de Lei nº 0022/2022, apresentado no dia 23 de março de 2022, de autoria 

do poder executivo municipal em que dispõe sobre a autorização ao poder executivo 

de doar um terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Cametá para 

atendimento de interesse público, ao Estado do Pará que passará a exercer sua 

propriedade real o então referido, faz confinamento frontal com a Rua Padre 

Guilherme, à direita confronta-se com a EMEF Divino Espirito Santo, à esquerda com 

o terreno da Prefeitura Municipal de Cametá e ao fundo com a Rua Antônio Braga, 

com área de 3.481,00 m², tem como objetivo a existência de interesse público 

devidamente justificado que reza sob a construção ampla da EEEM Maria da Silva 

Nunes nessa localidade. 

 

3- Projeto de Lei nº 0006/2022 apresentado em 16 de março de 2022 pelo poder 

executivo municipal e dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana (REURB) do 

munícipio de Cametá e de outras previdências. 

 

4 - Emenda Constitucional modificativa: “modifica-se no Artigo 4° que passa vigorar 

com seguinte redação: ART. 4° para fins de aplicação dos dispostos nessa Lei, o 

município de Cametá não dispensará as exigências relativas as áreas destinadas ao 

uso público ou ao tamanho mínimo dos lotes regularizados, assim como parâmetros 

urbanísticos”. 
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5 - projeto de Lei PL 011 apresentado no dia 23 de março de 2022, de autoria do 

vereador Ronivaldo Fernandes do Carmo que dispõe a mudança de denominação da 

“Estação Cidadania” para “Estação Cultural Professor Francisco das Chagas Pina” em 

homenagem ao então popular professor “Chicão”. 


