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Pauta da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 23/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 097/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir- Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar Projeto de Lei 

estipulando o parcelamento das principais dividas de tributação, como exemplo o Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU e Imposto sobre Serviços – ISS. 

INDICAÇÃO Nº 098/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar Projeto de Lei 

instalação ou construção de mais uma Unidade de CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas, no âmbito do Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 099/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a expansão do 

Programa Melhor em Casa. 

INDICAÇÃO Nº 100/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar Projetos 

Sociais que beneficie as Igrejas Evangélicas em Castanhal com doação de áreas de terras 

pertencentes ao Município, para que as mesmas desenvolvam seus trabalhos e obras sociais. 

INDICAÇÃO Nº 102/2017 de autoria do Vereador  Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criação do CAPS – 

AD (Centro de Assistência Psicossocial – Alccol e Drogas), o mesmo com a finalidade de 

Assistência e tratamento de dependentes químicos. 

REQUERIMENTO Nº820/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento na Travessa Graças a Deus, Colônia 03 de 

Outubro. 

REQUERIMENTO Nº821/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento na Travessa São Joaquim I e II, Colônia  

03 de Outubro. 

REQUERIMENTO Nº822/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento na Travessa Chico Tuneco, na Colônia 03 

de Outubro. 

REQUERIMENTO Nº823/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal Sebastião Venâncio até o Km 02. 
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REQUERIMENTO Nº824/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal João Manu, até o Km 02. 

REQUERIMENTO Nº825/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal do Chico Toneco até o Km 03. 

REQUERIMENTO Nº826/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal do São Lourenço até o Km 06. 

REQUERIMENTO Nº827/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Travessa do telegrafo até o Km 02. 

REQUERIMENTO Nº828/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Aldeia até o Km 02. 

REQUERIMENTO Nº829/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de abrigo na Travessa José Rael, Ramal do Boa Vista. 

REQUERIMENTO Nº830/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 abrigo no Km 22 que da acesso aos Ramais do 

João Manu e Sebastião Venâncio. 

REQUERIMENTO Nº836/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de climatização da Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré 

localizada na Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº837/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da travessa Nazaré até o Km 03. 

REQUERIMENTO Nº839/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento no Ramal da Boa Vista até a Travessa do 

Mandante, Colônia 03 de Outubro. 

REQUERIMENTO Nº840/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 lixeira para a coleta seletiva de lixo na 

Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº841/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 lixeira para a coleta seletiva de lixo na 

Agrovila Castelo Branco. 
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REQUERIMENTO Nº842/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 parque infantil na Escolinha Santo 

Agostinho, na Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº843/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, Limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Travessa São Vicente até o Km 03. 

REQUERIMENTO Nº844/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal no Ramal da Travessa São Joaquim I e II até o Km 10. 

REQUERIMENTO Nº845/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Travessa Graças a Deus até o Km 03. 

REQUERIMENTO Nº846/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reforma da Escola e do Ginásio na Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº847/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 uma Academia Ao Ar Livre na Agrovila 

Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº848/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 academia ao Ar Livre na Agrovila 

Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº849/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito à 

Direção da REDE CELPA, para que o setor técnico realize levantamento com vistas a realizar 

serviços de implantação de Rede Trifásica na Agrovila Nazaré em Nossa Cidade.  

REQUERIMENTO Nº850/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 uma Academia ao Ar Livre na Agrovila 

Luiz Duarte. 

REQUERIMENTO Nº851/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho a possibilidade de anexar a Escola Santo Agostinho a Escola Municipal 

Domingos Barros, localizada na Agrovila Luiz Duarte, haja vista que as mesmas eram 

agregadas a Escola Municipal José Henrique na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº852/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho a possibilidade de tirar o anexo da Escola Municipal Santo Agostinho, 

localizada na Agrovila Castelo Branco, haja vista que a mesma tem todas as possibilidades de 

atender a comunidade. 

com par de traves, refletores, rede de proteção e uma divisória para que a chuva não leve a 

areia. 
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REQUERIMENTO Nº855/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 lixeira para coleta seletiva de lixo na Agrovila 

Luiz Duarte. 

REQUERIMENTO Nº856/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Boa Vista até o Km 10. 

REQUERIMENTO Nº858/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 placas indicativas com os horários das saídas e 

chegadas dos ônibus que fazem as linhas das localidades nas Agrovilas. 

REQUERIMENTO Nº859/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Travessa São Miguel até o km 02. 

REQUERIMENTO Nº860/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, colocação de tubos onde for 

necessário no Ramal da Travessa mandante até o Km 02. 

REQUERIMENTO Nº861/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de revitalização do terminal Edgar Titan, com novos bancos, 

colocação de toldos, acessibilidade, reforma dos banheiros. 

REQUERIMENTO Nº862/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho um médico odontólogo para atender o Posto de Saúde da Família da 

Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº863/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho um médico odontólogo para atender o Posto de Saúde da Família da 

agrovila Luiz Duarte. 

REQUERIMENTO Nº866/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 placa indicativa com o nome dos Ramais João 

Manu e Sebastião Venãncio, no Km 22. 

REQUERIMENTO Nº867/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 placa indicativa com o nome da Agrovila 

Nazaré na PA 102. 

REQUERIMENTO Nº868/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 abrigo na Travessa São Miguel Ramal: do Boa 

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

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 23 dias do mês de 

março do ano de 2017. 

  

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


