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Pauta da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 14/09/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1443/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira - Solicito ao Executivo 

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

realizar serviços de empiçarramento, tubulação onde for necessário e camada asfáltica na 

Travessa Dinamarca, no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 1444/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira - Solicito ao Executivo 

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

realizar serviços de empiçarramento, tubulação onde for necessário e camada asfáltica na 

Travessa Pedro Feitosa, no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 1445/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira - Solicito ao Executivo 

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

realizar serviços de empiçarramento, tubulação onde for necessário e camada asfáltica na 

Travessa Colômbia no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 1446/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Com base 

regimental usamos deste expediente, para solicitar deste egrégio plenário, a deliberação para esta 

Casa de Leis realize uma Sessão Especial, no dia do ACS – Agente Comunitário Saúde, 04 de 

outubro, levando em foco na pretensa sessão o debate sobre a Nova política Nacional de 

Atenção Básica. 

REQUERIMENTO Nº 1447/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon – Com base 

regimental usamos deste expediente, para solicitar deste egrégio plenário, a deliberação para esta 

Casa de Leis realize uma Sessão Especial, alusiva ao dia Mundial do Jovem Adventista, (22 de 

setembro) no Município de Castanhal. 

 

 

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

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 14 dias do mês de 

setembro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


