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Pauta da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

3º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 20/02/2018. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 001/2018 de autoria da Vereadora Vânia Nascimento - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas à implantar o Projeto 

de Lei de implantação nas unidades da Rede de Ensino Municipal de Saúde Serviços de 

Profissionais interprete/Tradutores da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

INDICAÇÃO Nº 002/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de criação da Central de Atendimento de Iluminação Pública – CAIP, com a 

disponibilidade para atendimento via telefone 0800, on-line com endereço eletrônico e ainda 

presencial para atendimento. 

INDICAÇÃO Nº 003/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que disponha sobre a 

reserva de imóveis de programas habitacionais do Município, para portadores de 

necessidades especiais ou para famílias que possuírem as mesmas necessidades. 

INDICAÇÃO Nº 004/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que disponha sobre a 

outorga de bens imóveis Municipais, destinados a projetos Habitacionais de interesse social, 

administrados ou executados pela prefeitura Municipal de castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 005/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que disponha sobre a implantação do Sistema de Rodízio de Plantão 24 horas 

nas farmácias em Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 006/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que disponha sobre a Proibição de queimada no Município de Castanhal, 

estabelecendo penalidades.  

INDICAÇÃO Nº 007/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que disponha sobre o oferecimento de merenda escolar no período de férias, 

para alunos carente da Rede Pública.  

INDICAÇÃO Nº 008/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que disponha sobre a Unificação de Procedimentos de Inspeção Sanitária de 

Estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e 

vegetal, e cria o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, em conformidade à Lei Federal n° 

9.712/1998 e ao Decreto Federal n° 5.741/2002, que constitui o Sistema de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (SUASA). 
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INDICAÇÃO Nº 009/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei tornando obrigatório o fornecimento de alimentação diferenciada 

gratuitamente às crianças e adolescentes que sofrem de diabetes, hipertensão arterial, doenças 

celíacas e intolerâncias à lactose, na merenda de escolas e creches públicas no Município de 

Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 010/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto instituindo o Programa Remédio em Casa. 

INDICAÇÃO Nº 011/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei instituindo a Campanha sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde, para divulgar as consequências do uso indiscriminado de medicamentos pelas pessoas 

da 3° Idade. 

INDICAÇÃO Nº 012/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de implantação de Ônibus Escolar da Saúde na Rede Municipal de Ensino, objetivos 

oferecer atendimento Odontológico, clínico geral, pediatria, assistentes sociais e exames 

laboratoriais. 

INDICAÇÃO Nº 013/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, e viabilize estudos com vistas á 

construção e instalação de Postos de Apoio ao Taxista e Mototaxistas, para atendimento das 

necessidades básicas dos profissionais do Município de Castanhal. 
INDICAÇÃO Nº 014/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, estudos com vistas a Instituir na Cidade 

de Castanhal, Programa de Distribuição gratuita de fraudas descartáveis, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para crianças de zero a seis meses de 

idade, cuja renda familiar não ultrapasse um salário mínimo. 

INDICAÇÃO Nº 015/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, estudos com vistas a instituir no âmbito 

Municipal o Programa de Distribuição de Cesta Básica para diabéticos, visando fornecer aos 

portadores de diabetes, de baixa renda, os alimentos necessários e preventivos a doença. 

REQUERIMENTO Nº161/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito depois de 

cumpridas as formalidades regimentais, com base no Regimento Interno dessa Casa Legislativa, 

solicitar que a Mesa Diretora desta Casa estude a possibilidade em instalar uma Comissão 

para elaboração de revisão atualizada do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº162/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize parceria ou convenio junto aos órgãos competentes da administração pública na 

possibilidade em desapropriar a área do Camping Ibirapuera e transformar em PARQUE 

ECOLÓGICO Camping Ibirapuera. 

REQUERIMENTO Nº163/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de tubulação e drenagem na avenida Maximino Porpino, perímetro que 

compreende entre a rua: Eurico do Vale e passagem Santa Luzia, no Bairro do Cariri. 
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REQUERIMENTO Nº164/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma creche no Conjunto Habitacional jardim dos Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº165/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma Escola Infantil no Residencial Parque dos Castanhais. 

REQUERIMENTO Nº166/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de um Posto de Saúde da Família que possa atender os 

conjuntos residenciais> Jardim dos Tangarás e Ipês. 

REQUERIMENTO Nº167/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, desobstrução de valas, meio fio, pavimentação asfáltica da rua; 

João Ferreira Lima, em toda sua extensão no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº168/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, desobstrução de valas, meio fio, pavimentação asfáltica das 

alamedas: Orquídeas, Rosas, Cravos, Grampolas, Tulipas e em todas as vias do loteamento 

Girassol no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº169/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem e pavimentação da alameda Liberdade, perímetro da Travessa 

Tiradentes no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº170/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem, meio fio e pavimentação da rua São João, perímetro da alameda 

Liberdade até o final de sua extensão no bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº171/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem, meio fio e pavimentação da rua Juraci Silva, no bairro 

Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº172/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem, meio fio e pavimentação da rua Floriano Peixoto no bairro 

Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº173/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na alameda Begônia no bairro: 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº174/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na alameda Begônia no bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº175/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na alameda Hortência no bairro 

Cariri. 
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REQUERIMENTO Nº176/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na alameda Camélia no bairro do 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº177/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na alameda Azaleia no bairro do 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº178/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na alameda Violeta no Bairro do 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº179/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, desobstrução de valas, meio fio, pavimentação asfáltica na rua D. 

Pedro I, perímetro compreendido da travessa Quintino Bocaiúva e Alameda das Margaridas 

no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº180/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

com vistas a desapropriar uma área com vistas a construir uma praça com playground e 

Academia ao Ar Livre no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº181/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de um Ginásio Poliesportivo na Escola Maria Inês Costa, no 

bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº182/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da travessa Tiradentes no 

Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº183/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da via pública Sete de 

Setembro no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº184/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de reforma da praça do Conjunto Parque dos Buritis. 

REQUERIMENTO Nº185/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de um Parque Ambiental no Conjunto Jardim dos Tangarás, 

incluindo a construção de um espaço verde com área de descanso, playground, academia ao ar 

livre, área de alojamento e praça de conveniência. 

REQUERIMENTO Nº186/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de um Parque Ambiental no Conjunto Parque dos Buritis, 

incluindo a construção de um espaço verde com área de descanso, playground, academia ao ar 

livre, área de alojamento e praça de conveniência. 
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REQUERIMENTO Nº187/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de regularização fundiária da invasão Treze de Janeiro, no bairro Pirapora 

(Invasão Bica). 

REQUERIMENTO Nº188/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de regularização fundiária da Invasão do Campo no Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº189/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de drenagem, meio fio e pavimentação asfáltica da Travessa Tiradentes no 

Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº190/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de regularização fundiária do Conjunto Raio de Sol, (antiga COOPAMA). 

REQUERIMENTO Nº191/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de posteamento e iluminação pública na rua: João Ferreira Lima e em toda 

sua extensão no bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº192/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito depois de 

cumpridas as formalidades regimentais, com base no Regimento Interno dessa Casa Legislativa, 

solicitar que a Mesa Diretora desta Casa, encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor 

André Fernandes de Pontes – Secretário de Estado de Pesca e Aquicultura do Estado do Pará, 

para que o mesmo realize através da Secretaria Municipal de Agricultura A Feira do Pescado 

no Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº193/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma creche na Comunidade Ipiranga II, localizada no 

Bairro da Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº194/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de lombadas na Avenida Maximino Porpino, entre Travessa 

Santa Luzia e São Pedro no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº195/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de lombadas na rua Quintino Bocaiúva em frente à Igreja 

Rainha da Paz no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº196/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de lombadas na Travessa São João, esquina com a Rua 

Quintino Bocaiúva no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº197/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de lombadas na Travessa São João, esquina com a Avenida 

Maximino Porpino no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº198/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de lombadas na Travessa São João, em frente à Escola 

Municipal São João Bosco, no Bairro do Cariri. 
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REQUERIMENTO Nº199/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de lombadas na Travessa Tancredo Neves, entre a Avenida 

Maximino Porpino e Quintino Bocaiúva, no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº200/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma ponte de concreto interligando a Travessa Santa Luzia 

com a Alameda Juraci Silva, no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº201/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma ponte no final da rua São João no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº202/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza desobstrução e dragagem no canal do Igarapé que passa no bairro 

do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº203/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza desobstrução de valas, colocação de meio fio, empiçarramento e 

asfaltamento das vias públicas no loteamento Sonho Dourado, no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº204/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza desobstrução de valas, colocação de meio fio, empiçarramento e 

asfaltamento das vias públicas no Loteamento Girassol, no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº205/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, desobstrução de valas, colocação de meio fio, empiçarramento e 

asfaltamento das vias públicas no Loteamento Bouganville, no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº206/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, desobstrução de valas, colocação de meio fio, empiçarramento e 

asfaltamento das vias públicas no Loteamento Vitória Régia. 

PROJETO DE LEI Nº 001/2018, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre a 

autorização do pagamento da atualização do piso salarial nacional aos profissionais do 

magistério da Rede Pública Municipal de Ensino de Castanhal, e dá outras providências. 

 

 

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

 

 

 

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

fevereiro do ano de 2018. 

  

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


