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Pauta da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 18/05/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 164/2017 de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Indicando ao 

Executivo Municipal através da Secretária Municipal de Saúde, a inclusão do teste do ZIKA vírus 

no exame pré – natal em toda Rede Municipal de Saúde bem como esclarecimentos em 

relação ao vírus na gestação.     

REQUERIMENTO Nº1102/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de manutenção da rede de iluminação pública (02 luminárias completas c/ braços) na 

Travessa Alvarenga Peixoto, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1103/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de manutenção da rede de iluminação pública (01 lâmpada) na Travessa 07 de Agosto, 

Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1104/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de manutenção da rede de iluminação pública (03 luminárias completas c/ braços) na 

Travessa Irmã Adelaide, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1105/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de manutenção da rede de iluminação pública (05 luminárias completas c/ braços) na 

Travessa Major Francisco Alves, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1106/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de manutenção da rede de iluminação pública (02 luminárias completas c/ braços) na 

Travessa Padre Rolim, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1107/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de manutenção da rede de iluminação pública (01 luminária completa c/ braço) na 

Travessa Projetada A, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1108/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de Saneamento básico e asfaltamento na Travessa Padre Rolim, Bairro Caiçara. 
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REQUERIMENTO Nº1109/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de Saneamento básico e asfaltamento na Travessa Major Francisco Alves, Bairro 

Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1110/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de Saneamento básico e asfaltamento na Travessa Alvarenga Peixoto, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1111/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de Saneamento básico e asfaltamento na Travessa 07 de Agosto, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1112/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de Saneamento básico e asfaltamento na Travessa Irmã Adelaide, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1113/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de Saneamento básico e asfaltamento na Travessa. Projetada A, Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1114/2017, de autoria dos Vereadores Chagas Costa, Professor Leite e 

Regina Abreu com vista do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de melhorias do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Caiçara. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Ordem do dia: (2ª Parte). 

 

Projeto de Lei Nº 011/2017 de autoria do Vereador Rafael Galvão – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das Casas Lotéricas e similares localizadas no Município de Castanhal em 

Atendimento aos usuários através de senhas, estabelecendo prazos para atendimento, e dá 

outras providências. 

Art. 1° Todas as Casas Lotéricas e Similares localizadas no Município de Castanhal ficam 

obrigadas a instruírem atendimento aos usuários através, de senhas com data e hora de 

chegada e, deverão também disponibilizar senhas para os usuários dos caixas de atendimento 

prioritário. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 18 dias do mês de 

maio do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


