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Pauta da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

7º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 03/03/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº592/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de limpeza e desobstrução de valas e 

bueiros no Conjunto Residencial Rouxinol. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº594/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma quadra esportiva 

adequada para a prática de atividades Radicais em áreas verdes destinadas a Prefeitura no 

Conjunto Residencial. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº596/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de limpeza e manutenção no Cemitério do 

Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº597/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de iluminação na Rua do Contorno no 

Conjunto Rouxinol. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº601/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de reforma e climatização das Escolas 

Irene Titan e Raimunda Maia no Bairro do Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº602/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de mais dois metros do muro 

da Escola Ana Paula no Bairro do Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº603/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Escola de Ensino 

Fundamental no Loteamento São José no Bairro do Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº604/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de um Ginásio Poliesportivo 

no Loteamento São José no Bairro do Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº605/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de reforma do Ginásio 

Poliesportivo da Escola Raimundo Maia no Bairro do Jaderlândia. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº607/2018, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de revitalização das faixas de pedestres em 

todo o Bairro Jaderlândia, principalmente em frente as unidades escolares. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1280/2018, de autoria da Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de construir uma passarela elevada em frente a Clínica Boa Forma. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1282/2018, de autoria da Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração transforme em mão única a Travessa Dr. Lauro Sodré, perímetro que 

compreende a Rua Pedro Porpino até a Avenida Presidente Vargas. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1284/2018, de autoria da Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de construção de uma Academia ao Ar Livre ao lado da creche 

Maria Ruth, no Conjunto do Rouxinol, no Bairro Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1354/2018, de autoria do Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de construção de uma travessia elevada, na Rua Adailson 

Rodrigues, em frente à Escola Liceu da Criança no Bairro do Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1505/2018, de autoria da Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de construção de uma praça pública em frente à Igreja Santa Luiza 

no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1652/2018, de autoria da Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de construção de 02 (duas) lombadas, na Rua Coletora no Conjunto 

Residencial Rouxinol. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1667/2018, de autoria da Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de abertura dos Ramais do Assentamento Nova Esperança na 

Agrovila Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1681/2018, de autoria do Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de construção de 02 (dois redutores de velocidade na Travessa 

Manoel Galvão, no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1734/2018, de autoria do Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de coleta de lixo no Ramal Santa Rita, localizado na Agrovila Boa 

Vista. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1735/2018, de autoria do Vereadora Maria 

de Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de colocação de iluminação pública no Ramal Santa Rita, 

localizado na Agrovila Boa Vista. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1816/2018, de autoria da Vereadora Maria 

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

administração realize serviços de pavimentação asfáltica na Alameda Curuçá, Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 156/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço colocação de tela de proteção no Ginásio Poliesportivo Francisco 

Espinheiro, bem como a aquisição de um bebedouro, no Bairro Santa Catarina. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 217/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço de recuperação com terraplenagem no Ramais de acesso as 

Agrovilas Pacuquara e Santa Terezinha, tendo em vista a péssima conservação, prejudicando 

a trafegabilidade de diversos seguimentos da municipalidade. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 268/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço de limpeza e desobstrução de valas e bueiros na Agrovila Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 269/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço de asfaltamento onde for necessário nas vias públicas na Agrovila 

Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 270/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço de revitalização do Ginásio Poliesportivo na Agrovila Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 271/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço de revitalização da Unidade de Saúde da Família na Agrovila 

Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 272/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

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

administração, realizar serviço de revitalização da Escola Municipal na Agrovila Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 328/2019, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de substituição de todos as luminárias por luminárias de led, da Rotatória localizada 

na Rua 1° de Maio com a Rua Barão do Rio Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 329/2019, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de substituição de todos as luminárias por luminárias de led, aos redores da Igreja 

Adventista Localizada na Rua 1° de Maio com a Senado Lemos. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 435/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua São João, localizada por trás da 

Empresa Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 436/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
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realizar serviços de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua São Francisco, localizada por 

trás da Empresa Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

 

 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 437/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua São Pedro, localizada por trás 

da Empresa Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 438/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua Santo Antônio, localizada por 

trás da Empresa Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

R MATÉRIA REITERADA - EQUERIMENTO Nº 439/2019, de autoria do Vereadora Maria de 

Jesus - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua Nossa Senhora de Nazaré, 

localizada por trás da Empresa Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 552/2019, de autoria da Vereadora Maria de 

Jesus - Solicitando ao Gestor Municipal, que autorize, com a máxima urgência, a Secretaria 

Municipal competente da sua administração, realizar os serviços de construção de parada 

obrigatória de ônibus, onde for necessário no Bairro Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 608/2018, de autoria do Vereador Antônio 

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

sua administração, efetivar um convênio com o Centro de Atendimento André Luís – CAAL no 

Bairro Santa Helena. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 609/2018, de autoria do Vereador Antônio 

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

sua administração, realizar serviços de colocação de asfaltamento na Alameda Nazaré, entre Rua 

Nazaré e Washington Bastos, Bairro Novo Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 611/2018, de autoria do Vereador Antônio 

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

sua administração, realizar serviços de colocação de massa asfáltica na Rua Vicente Pereira Lima 

no Bairro Novo Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 612/2018, de autoria do Vereador Antônio 

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

sua administração, realizar serviços de construção de uma creche no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 614/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de implantar Escovodrômos nas Escolas 

da Rede Municipal de Ensino. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº615/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de tubulação e meio fio às margens da 

Rodovia Transcastanhal, entre a Rua Comandante Assis e Barão do Rio Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº616/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 
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agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de edificação de um Ginásio poliesportivo 

no Bairro Santa Helena. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº617/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de recuperação com massa asfáltica na 

Rua Ivo Brasil e construção de canteiro central no Bairro Cristo Redentor. 

 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº618/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de Urbanização e canalização no Igarapé 

que serpenteia os bairros Cristo Redentor, Nova Olinda e Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº619/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma parada de ônibus 

no Conjunto Jardim Tóquio. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº620/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma casa de apoio para 

portadores do Vírus HIV, que vivem em Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº621/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de um terminal de 

passageiros para linhas de ônibus Urbanos no Conjunto Rouxinol. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº622/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma parada de ônibus 

na Rua Manoel Porpino, Próximo da Rua Raimundo Nonato de Vasconcelos no Bairro Cristo 

Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº623/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de limpeza de vias públicas do Bairro 

Cristo Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº624/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento e asfaltamento nas 

vias públicas no Loteamento Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº625/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de melhoria na iluminação pública em 

todo o Bairro Santa Helena. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº628/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Unidade de Saúde 

no Assentamento 05 de Outubro no Km 19 da Rodovia Castanhal/TerraAlta. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº629/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Maternidade do 

Povo de Castanhal, na área circundante à Câmara Municipal, Hospital Municipal, UBS e 

Catedral. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº630/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento e asfaltamento na Rua 

Benfica entre a Rua Irituia e a Rua Rio de Janeiro no Loteamento Santa Helena. 

 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº631/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma praça pública e uma 

quadra poliesportiva no Bairro Cristo Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº632/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma creche no Bairro 

santa Helena. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº633/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e sinalização de trânsito 

na Rua Santa Helena no Bairro Cristo Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº634/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio e 

asfaltamento na Rua do Ginásio entre o Conjunto Residencial Campos Elísios e Rua Nazaré no 

Bairro Nova Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº635/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio e 

asfaltamento na Travessa do Bonito, perímetro da Rua Rio de Janeiro no Bairro Santa Helena 

até a Rua do Ginásio no Conjunto Residencial Jardim Tóquio. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº638/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e colocação de meio fio na 

Rua Washington Bastos entre Comandante Assis até o seu final no Conjunto Residencial 

Campos Elísios, Bairro Nova Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº639/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e colocação de meio fio na 

Rua Dayse dos Santos no Bairro Cristo Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº640/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 
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agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de realizar convenio com o Instituto Lucas 

Huber (Instituto Paz), instituto que atende crianças e adultos no âmbito da Promoção Social. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº641/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e sinalização de trânsito 

completa de todas as Alamedas do Conjunto Residencial Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº642/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de sinalização completa na Rua WI no 

Loteamento Eugênio Magalhães no Bairro Cristo Redentor. 

 

 

 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº643/2017, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento na Rua WII no 

Loteamento Eugênia Magalhães no Bairro Cristo Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº644/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de colocação de sinalização completa na 

Alameda Nazaré, entre Rua Nazaré e Washington Bastos, Bairro Nova Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº645/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, carpina das sarjetas e 

desobstrução de bueiros e valas nas vias públicas do Bairro Jardim Tóquio. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº646/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, campina das sarjetas e 

desobstrução de bueiros e valas nas vias públicas do Bairro Santa Helena. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº647/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, campina das sarjetas e 

desobstrução de bueiros e valas nas vias públicas do Bairro Cristo Redentor. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº649/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de mais uma Unidade do 

entro de Especialidades Odontológicas – CEO no Município de Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº650/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de Expansão do Programa melhor em 

Casa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº652/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 
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agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de abertura Travessa Altamira, ligando o 

Bairro Novo Olinda ao Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº653/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de implantação de ciclovias e ciclofaixas 

nas principais vias, ligando os Bairros ao Centro da Cidade. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº654/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento, colocação de meio – fio 

da Rua Fortaleza no Bairro Santa Helena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº655/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de instalação de uma Academia ao Ar 

Livre em frente ao Conjunto Residencial Jardim Tóquio. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº656/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de um micro sistema de 

abastecimento de água na Comunidade Campos Lindos, localizado ao lado do Sindicato Rural 

(Expofac), na Avenida Barão do Rio Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº657/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma praça com uma 

academia ao ar livre na Comunidade Campos Lindos, localizado ao lado do Sindicato Rural 

(Expofac), na Avenida Barão do Rio Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº658/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Escola Temática de 

Tempo Integral na área do terreno da Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº659/2018, de autoria do Vereador Antônio 

Idalmir - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de pavimentação asfáltica na Rua 04, no 

Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 660/2018, de autoria do Vereador Antônio 

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

sua administração, realizar serviços de pavimentação asfáltica na Rua F no Bairro Fonte Boa. 
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Ordem do dia: (2ª Parte). Não há matéria 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 02 dias do mês de 

março do ano de 2020. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


