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Pauta da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

5º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 21/03/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 724/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de um CRAS no Bairro do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 725/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, a adequar Agrovila de Macapazinho com uma Academia ao ar livre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 726/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, em colocar uma ambulância na Unidade Básica de Saúde da Agrovila de 

Macazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 727/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, em realizar estudos na possibilidade em implantar o Gabinete Odontológico na 

Unidade Básica de Saúde da Agrovila de Macazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 728/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

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

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 729/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de reforma da Escola Municipal Terezinha Damasceno, na 

Agrovila São Sebastião, Km 21. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 730/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água na Agrovila de 

Macazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 731/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

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

Agrovila de Boa Vista. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 732/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de um muro de arrimo nas margens do Rio Apeú, 

na Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 734/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de revitalização da Praça Olavo Bilac (Tiro de Guerra), no Bairro 

do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 736/2018, de autoria do Vereador Nivan 

Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua 
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administração, realizar serviços de construção de um sistema de abastecimento de água, para 

atender as necessidades da Comunidade Jardim Modelo, Bairro Santa Catarina. 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 737/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de colocação de mais aparelhos de ginástica para peitoral e costa, 

mais dois aparelhos de esker para pernas e aparelhos para crianças, e a manutenção dos já 

existentes na Praça do Tiro Guerra no Bairro do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 738/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de uma ponte na Comunidade de Castanhalzinho, 

Agrovila de Macapazinho, interligando a referida localidade aos Bairros de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 739/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de recapeamento asfáltico da Avenida Castelo Branco no Bairro 

do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 740/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de asfaltamento da estrada que dá acesso a Agrovila de Macazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 741/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de limpeza, empiçarramento e asfaltamento nas Ruas do 

Loteamento Nova Vida, no Bairro do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 742/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de implantação de um Microssistema de abastecimento de água na 

Agrovila São Sebastião. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 743/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de redutores de velocidade e faixa de pedestre na 

Rua Antônio Freire, especificamente em frente à Escola Municipal Graziela Gabriel no Bairro do 

Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 744/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de reforma do Ginásio Zeção Pismel no Bairro do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 745/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de um Posto Médico, para atender as necessidades 

do Comunidade do Bairro Jardim Modelo. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 746/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de uma ponte na Comunidade de Castanhalzinho, 

Agrovila de Macapazinho, interligando a referida localidade aos Bairros de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 747/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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



 
 

3 
 

administração, realizar serviços de construção de uma unidade de Saúde da Família do Conjunto 

D. Carlos Borromeu. 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 748/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola 

Municipal do Km 21. Agrovila São Sebastião. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 750/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de colocação de meio – fio e asfaltamento da Rua D. Pedro II, entre 

Lauro Sodré até o seu final no Bairro do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 758/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de uma praça de esporte na orla do Rio Apeú na 

Agrovila Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 759/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de drenagem com tubulação nas laterais, asfaltamento e 

construção de um central com iluminação na Rua Honório Bandeira, perímetro compreendido da 

Avenida Presidente Vargas até a Rua Antônio Horácio no Bairro do Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 760/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de reforma da Praça da Igreja na Agrovila Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 761/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, implante um Centro Tecnológico Rural em Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 769/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de revitalização dos pórticos localizados nas entradas do Município 

de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 772/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal 

Paulo Freire na Agrovila Cupiuba. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 773/2018, de autoria do Vereador Nivan 

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

administração, realizar serviços de construção de uma quadra poliesportiva coberta na Agrovila 

de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1541/2018, de autoria do Vereador Nivan 

Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria Municipal de 

Esporte e Laser, viabilizar estudos em todos os aspectos na realização de um Festival Esportivo, na 

modalidade futebol amador rural, na categoria faixa de 14 a 17 anos.  
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1603/2018, de autoria do Vereador Nivan 

Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 
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administração realize serviço de ampliação do sistema de abastecimento de água potável, com 

estação de tratamento na Agrovila de Macapazinho. 
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1818/2018, de autoria do Vereador Nivan 

Noronha - Solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente de sua administração 

realize serviços de Revitalização da Rua Antônio Freire, com colocação de sarjetas, meio fio, 

tubulação e colocação de massa asfáltica, Bairro Milagre. 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 806/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de limpeza, asfaltamento, colocação de postes, iluminação pública, 

meio – fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Zé Kita Loteamento Senhor 

Orlando Vilena, Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 807/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio e pavimentação 

asfáltica na Rua Santa Barbara, Novo Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 808/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de construção de um Ginásio Poliesportivo na Comunidade da 

Corrente do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 810/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de limpeza, asfalto, colocação de postes, iluminação pública, meio 

– fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na passagem Itaipu, Loteamento do Badé, 

Distrito do Apeú. 
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 811/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de limpeza, asfalto, colocação de postes, iluminação pública, meio 

– fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Passagem Tucuruí, Loteamento do Badé, 

Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 812/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de limpeza, asfalto, colocação de postes, iluminação pública, meio 

– fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Alfredo Alves, loteamento do Senhor 

Orlando Vilena, Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 813/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de construção de um ginásio poliesportivo na Agrovila Pacuquara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 817/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Cosme Nogueira Martins, no 

Bairro Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 821/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 
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drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Beco da Vila Madalena, Conjunto Alamandas Bairro 

Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 822/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 

drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Lírios, Conjunto Alamandas Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 823/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 

drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Raimundo de Pádua no Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 824/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 

drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Girassol, Conjunto Alamandas Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 825/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 

drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Das Alamandas, Conjunto Alamandas Bairro 

Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 826/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 

drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Jasmim, Conjunto Alamandas Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 827/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de revitalização da quadra poliesportiva na Praça Lourenço Felix, 

na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 828/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de revitalização da Praça Lourenço Félix, na Agrovila Santa 

Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 829/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio – fio, 

drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Acácias, Conjunto Alamandas Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 830/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de construção de parque infantil nas proximidades da Praça 

Lourenço Félix, na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 831/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de construção de uma Academia ao Ar livre e um Parque Infantil 

na Agrovila do Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 832/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua 
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administração, realizar serviços de construção de uma Feira Livre Coberta, na área externa do 

Mercado Municipal. João Trindade da Costa, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 836/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio – fio, asfalto e sarjeta, na Travessa Jovelino, no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 842/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de construção de uma praça com uma Academia ao Ar Libre, na 

Rua Holanda Pessoa, com o Ramal do Pacuquara, no Apeú. 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 843/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio – fio, asfalto e sarjeta, na Rua Arthur Soares no Bairro Fonte Boa. 
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 844/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de ampliação da rede de eletricidade com luminárias na Rua São 

Miguel, na Comunidade da Corrente do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 845/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio e pavimentação 

asfáltica na Luiz Braga no Novo Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 846/2018, de autoria do Vereador João Amaro - 

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

administração, realizar serviços de ampliação predial e funcionamento 24 horas, no posto de saúde 

Sarah Martins no Distrito de Apeú. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 20 dias do mês de 

março do ano de 2019. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 
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