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Pauta da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 06/08/2020. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

REQUERIMENTO Nº 079/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno com vista do 

Vereador Nivan Noronha – O Vereador com assento neste Parlamento, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas pelos mandatos, depois de cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, que após ouvir o Plenário, seja enviado expediente 

ao Prefeito, solicitando, em caráter de urgência, a prestação de contas no que se refere ás 

aplicabilidade dos recursos provenientes da Emenda Impositiva n° 362, de 23 de março de 

2020, de proposição de todos os Vereadores, no valor de R$ 2.351.250,93 (Dois Milhões, 

Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Noventa e Três Centavos), 

liberando todo o recurso do orçamento das Emendas Impositivas da Saúde, para a gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde, para o combate e ações preventivas contra o COVID-19.    

REQUERIMENTO Nº 087/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho – 

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

administração, em envidar esforços no sentido de realizar serviços de recuperação do Ramal 

Nova Esperança no Assentamento Nova Esperança.     

REQUERIMENTO Nº 088/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho – 

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

administração, em envidar esforços no sentido de realizar serviços de recuperação do Ramais da 

Agrovila da Calúcia em especial Ramal Deus é Fiel. 

 PROJETO DE LEI Nº 075/2019, de autoria do Vereador Romildo Márcio Ramos da Costa 

com vista do Vereador Nivan Noronha – Estabelece o agendamento telefônico de consultas 

médicos para pacientes idosos e/ou pessoas com deficiência, previamente cadastrados nas 

Unidades de Saúde do Município de Castanhal. 

 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 05 dias do mês de 

agosto do ano de 2020. 

 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 

 

 

 


