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Pauta da 45ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 29/06/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1297/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

serviços de empiçarramento, tubulação onde for necessário, sarjeta, meio – fio e camada 

asfáltica na Rua Princesa Izabel e Araceli Sampaio, a partir do Canal até Rua Uliyssis de 

Sousa. 

REQUERIMENTO Nº 1298/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação de um sistema de abastecimento de água no Bairro Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº 1301/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realizar serviços de revitalização e acessibilidade das calçadas no perímetro compreendido da 

Rua Comandante Francisco de Assis até a Rua 1° de Maio no Bairro Novo Olinda. 

MOÇÃO Nº 002/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito que seja 

encaminhado expediente, ao Excelentíssimo Senhor Simão Robson Jatene, Governador do 

Estado do Pará, para que o mesmo envide esforços, juntamente com a Secretaria de Estado de 

Saúde, no sentido de autorizar a empresa responsável pela construção do Hospital Regional 

em Castanhal, em agilizar o mais breve possível a retomada das obras.  

 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Lei Nº 018/2017 de autoria da Mesa Diretora – Dispõe sobre a fixação do 

vencimento das funções de confiança de Chefe de Recursos Humanos e Chefe de Ouvidoria da 

Câmara Municipal de Castanhal e dá outras providências. 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 29 dias do mês de 

junho do ano de 2017. 
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Diretor Legislativo 


