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Pauta da 73ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 16/11/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 198/2017 de autoria dos Vereadores Luciana Castanheira e Ronilson Sena – 

Indico ao Executivo Municipal Projeto de Lei que dispõe sobre incentivo fiscal para 

realização de projetos culturais ou esportivos, amadores, no âmbito do Município de 

Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 199/2017 de autoria do Vereador Rafael Evangelista – Indico ao Executivo 

Municipal Projeto de Lei que dispõe sobre a prática de educação física adaptada nos 

estabelecimento de ensino público e privado. 

INDICAÇÃO Nº 200/2017 de autoria do Vereador Rafael Evangelista – Indico ao Executivo 

Municipal Projeto de Lei que determine a reserva dos apartamentos térreos dos conjuntos 

habitacionais populares aos idosos e portadores de deficiências, contemplados como 

beneficiários nos programas habitacionais implantados pelo Poder Público Municipal. 

INDICAÇÃO Nº 202/2017 de autoria do Vereador Antônio Leite – Indico ao Executivo 

Municipal Projeto de Lei que institui o plano de saúde preventiva do idoso por meio do 

programa de distribuição de leite. 

REQUERIMENTO Nº 1547/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da quadra de vôlei, com colocação de refletores, na Praça do Rosário 

no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1548/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de recuperação dos aparelhos da academia ao ar livre da Praça do Rosário, no Bairro 

do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1549/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da sinalização de trânsito (pintura) da Rua Maximino Porpino, 

esquina com a Passagem D. Pedro I, no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 1550/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da sinalização de trânsito (pintura) da Rua Maximino Porpino, 

esquina com a Passagem São João, no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 1551/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da asfáltica da área de acostamento da Rua Senador Lemos entre a 

Travessa 1° de Maio e Av. Lauro Sodré, no Centro de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 1552/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da asfáltica da área de acostamento da Rua Paes de Carvalho entre a 

Travessa 1° de Maio e Rua Irmã Adelaide, no Centro de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 1553/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de dragagem do Igarapé Cariri, na altura da Travessa 1° de Maio, no Bairro 

Pirapora. 
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REQUERIMENTO Nº 1554/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da asfáltica da área de acostamento da Av. Presidente Getúlio 

Vargas entre a Rua Irmã Adelaide e a Travessa Lauro Sodré, no Centro de Castanhal.  

REQUERIMENTO Nº 1555/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da sinalização de trânsito (pintura) da Rua Quintino Bocaiúva, 

esquina com a Passagem São João, no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 1556/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de revitalização da sinalização de trânsito (pintura) da Rua Quintino Bocaiúva, 

esquina com a passagem D. Pedro I, no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 1557/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de podagem das árvores, revitalização das luminárias e sinalizações da Praça do 

Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 1558/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realizar serviços de construção de redutores de velocidade ao longo da Rua Cravo, via pública 

principal do Conjunto Residencial Jardim  das Flores e demais vias do Conjunto.  

   
                         

Ordem do dia: (2ª Parte).   

 

PROJETO DE LEI Nº 014/2017, de autoria do Executivo Municipal  - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a proceder à alienação, sob forma de doação, da área de terra do 

Distrito Industrial pertencente ao patrimônio Municipal ao Governo do Estado do Pará, 

através da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, e dá outras 

providências. 

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, sob a forma de 

doação, das áreas de terras pertencentes ao patrimônio municipal composta de dois polígonos, 

localizados no Distrito Industrial, localizados na Rodovia PA 136, Km 05, neste Município, 

conforme abaixo melhor se declara: 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 16 dias do mês de 

novembro do ano de 2017. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


