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Pauta da 50ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 17/08/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1387/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

disponibilizar uma ambulância permanente para a USF José Expedito de Magalhães no 

Bairro São José.  
REQUERIMENTO Nº 1388/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

construir um muro ao redor da USF José Expedito de Magalhães, no Bairro São José.  

REQUERIMENTO Nº 1389/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

implantar um Sistema de Abastecimento de água que atenda a população do Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 1391/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

implantar um Sistema de Abastecimento de água que atenda a população do Bairro 

Salgadinho.  
REQUERIMENTO Nº 1392/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de revitalização da Praça José Maria Sampaio, no Conjunto Jardim 

Imperial, Localizado no Bairro São José. 
REQUERIMENTO Nº 1393/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de manutenção da iluminação e instalação de dois refletores, 

reforma da arena de futebol de areia e implantação das telas laterais de proteção e das redes 

de cima, que impedem a bola de sair da arena na Praça José Maria Sampaio, no Jardim 

Imperial, Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 1394/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de implantação de uma Academia ao Ar Livre na Praça José Maria 

Sampaio, no Jardim Imperial, Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 1408/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no sentido de 

realizar serviços de construção de redutores de velocidade e sinalização na Travessa Osasco, 

no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 1409/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de revitalização da Feira e do Mercado do Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº 1410/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de construção de um muro de arrimo as margens do Rio Apeú, na 

Agrovila de Macapazinho. 
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REQUERIMENTO Nº 1411/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de construção de muro de arrimo as margens do Rio Apeú, na 

Agrovila de Boa Vista. 

REQUERIMENTO Nº 1412/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água na Agrovila de 

Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 1413/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de estudos na possibilidade em retornar o Gabinete Odontológico 

na Unidade Básica de Saúde da Agrovila de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 1414/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar estudos na possibilidade em retornar a farmácia básica para a Unidade 

Básica de Saúde do Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº 1415/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de colocar uma ambulância na Unidade Básica de Saúde da Agrovila de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 1416/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar de adequação na Agrovila de Macapazinho com uma Academia ao ar Livre. 

PROJETO DE LEI Nº 004/2017, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre o 

atendimento prioritário na tramitação de processos administrativos no âmbito do Município 

de Castanhal e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica assegurado a prioridade de tramitação, em qualquer órgão ou instância da 

Administração Pública Municipal, dos processos administrativos em que figure como parte ou 

interessando: 

I – pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

II – pessoa com deficiência, considerada a que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas, em conformidade com a Lei Federal n° 13.146, de 06 junho de 2015;    

 

 

 

 

 

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

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 17 dias do mês de 

agosto do ano de 2017. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


