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

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 16/02/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 040/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que Regulamenta a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito 

da Política Municipal de Assistência Social no Município de Castanhal.  

INDICAÇÃO Nº 041/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que disponha sobre premiação as escolas da rede Municipal de Ensino, com 

Reforma e aparelhamento, excursão e prêmios aos alunos, abono de 20% (vinte por cento) aos 

servidores da referida Escola proporcional a sua carga horária, incentivando as a alcançar em 

5.0 pontos no seu IDEB. 

INDICAÇÃO Nº 042/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

projeto de incentivo a Usina de Compostagem e Tratamento de Lixo. 

INDICAÇÃO Nº 043/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas à criação do 

“Parque Ambiental”.  

INDICAÇÃO Nº 044/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

implantação de uma Clínica Ampliada e Especializada em Saúde da Criança, em parceira 

com as políticas do Governo Federal, em seu Programa Brasil Carinhoso.  

REQUERIMENTO Nº368/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 Infantil e 

Fundamental no Loteamento Jardim Modelo. 

REQUERIMENTO Nº369/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº370/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 Loteamento Jardim Modelo. 

REQUERIMENTO Nº371/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Solicito que a 

Mesa Diretora desta Casa, agende em Regime de Urgência uma sessão Especial voltada para 

falar sobre Meio Ambiente de nosso Município e formaliza convites para que possamos debater a 

problemática com as autoridades representativas e Órgãos públicos, em dia e hora previamente 

marcada pela Presidência deste Parlamento. 

REQUERIMENTO Nº372/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de lâmpadas nas luminárias na Agrovila Cupiúba. 
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REQUERIMENTO Nº373/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de perfuração e implantação de um Sistema de Abastecimento 

de água para atender a Comunidade do Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº374/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 Posto Médico no Loteamento Jardim 

Modelo. 

REQUERIMENTO Nº375/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 redutores de velocidade na Rua Máximino 

Porpino, em frente ao núcleo da Universidade Federal do Pará- UFPA. 

REQUERIMENTO Nº376/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento em todo o loteamento Sonho Dourado no Bairro do Carirí. 

REQUERIMENTO Nº377/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 Abrigos para passageiros na Rua Cravina, 

entre a Travessa Azaleia e a Travessa Gloriosa no Residencial Jardim das Flores. 

REQUERIMENTO Nº378/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de um campo de futebol ao lado do espaço físico do canal no 

Conjunto Residencial Maria Bibiana II, no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº379/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 Conjunto 

Residencial Maria Bibiana II, no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº380/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpezas, desobstrução de valas e bueiros na Rua 

Magalhães Barata, entre a Av. Presidente Vargas até a Rua Pe. Salvador Traccaiolli no 

Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº381/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 adaptação de acessibilidade no Ginásio do 

Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº382/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 toldos padronizados nos quiosques da Praça 

do Estrela, adequando-os as necessidades dos visitantes, principalmente no período invernoso. 

REQUERIMENTO Nº383/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 no Bairro do 

Heliolândia. 
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REQUERIMENTO Nº384/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 ciclo - faixa na Rua Kazumo Oyama, 

perímetro que compreende da Transcastanhal até a PA Castanhal/ Curuçá, no Bairro do 

Estrela. 

REQUERIMENTO Nº385/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 ciclo - Faixa na Transcastanhal, 

perímetro que compreende da Avenida Barão do Rio Branco até a rotatória no Bairro Fonte 

Boa. 

REQUERIMENTO Nº386/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de uma Ciclo- Faixa na Rua Pedro Porpino, Perímetro que 

compreende da Avenida Barão do Rio Branco até ao Conjunto Japiim. 

REQUERIMENTO Nº387/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de uma Ciclo-Faixa na Rua Marechal Deodoro, perímetro que 

compreende da Avenida Barão do Rio Branco até a Presidente Vargas (BR 316). 

REQUERIMENTO Nº388/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de uma Ciclo- Faixa na Avenida Comandante Assis, Perímetro 

que compreende da Transcastanhal até a Rua Pedro Porpino no Bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº389/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito que a 

Mesa Diretora desta Casa, agende em Regime de Urgência uma sessão Especial voltada para a 

Segurança Pública de nosso Município e formaliza convites para que possamos debater a 

problemática da segurança em nosso Município com as autoridades representativas e Órgãos 

públicos, em dia e hora previamente marcada pela Presidência deste Parlamento. 

REQUERIMENTO Nº390/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito que a 

Mesa Diretora desta Casa, agende em Regime de Urgência uma sessão Especial voltada para 

falar sobre Saúde de nosso Município e formaliza convites para que possamos debater a 

problemática com as autoridades representativas e Órgãos públicos, em dia e hora previamente 

marcada pela Presidência deste Parlamento. 

REQUERIMENTO Nº392/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 semáforo na Rua Quintino Bocaiúva com a 

Rua Paes de Carvalho. 

REQUERIMENTO Nº393/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 rampa de acesso com corrimão de 

acessibilidade na área de estacionamento atrás da Câmara Municipal. 

REQUERIMENTO Nº394/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço demarcação das Alamedas Violeta, Azaleia e Begônia no 

Loteamento Bouganville no Bairro do Cariri 

REQUERIMENTO Nº395/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza da área externa e acessibilidade do Posto Médico 

do Assentamento do Cupiúba. 
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REQUERIMENTO Nº400/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação de meio fio e massa asfáltica em toda a 

extensão da Rua Francisco Magalhães no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº401/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito que a 

Mesa Diretora desta Casa, agende em Regime de Urgência uma sessão Especial voltada para 

falar sobre Habitação de nosso Município e formaliza convites para que possamos debater a 

problemática com as autoridades representativas e Órgãos públicos, em dia e hora previamente 

marcada pela Presidência deste Parlamento. 

REQUERIMENTO Nº402/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Solicito que a 

Mesa Diretora desta Casa estude a possibilidade em instalar uma COMISSÃO para elaboração da 

Revisão atualização da Lei Orgânica de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº403/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho elaboração da Revisão atualização do Código de Postura do Municipal 

de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº404/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação de meio fio e massa asfáltica na Tv. Irmã 

Adelaide, entre a AV. Presidente Vargas e Rua Pe. Salvador Traccaiolli no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº405/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação de meio fio e massa asfáltica em toda a 

extensão da Rua Ernani Lameira no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº406/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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, tubulação e asfaltamento na Rua 

1º de Maio, perímetro compreendido da Rua Tiradentes até o seu final na Comunidade JK, no 

Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº407/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio e recapeamento asfáltico na Rua Tiradentes na 

Comunidade JK, no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº408/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio, tubulação e asfaltamento na Rua 02 de Setembro, 

perímetro compreendido da Alameda São José até o seu Final, na Comunidade JK, no bairro 

do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº409/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio na Alameda São José, perímetro compreendido da 

Rua 1º de Maio até o canal, na Comunidade JK, no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº410/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio e asfaltamento na Alameda W II na Comunidade 

JK, no Bairro do Pirapora. 
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REQUERIMENTO Nº411/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de canaletas na Rua II de Setembro na Comunidade JK, no 

Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº412/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de canaletas, meio fio e massa asfáltica na Rua BM porto na 

Comunidade JK, no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº413/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de canaletas, meio fio e recapeamento asfáltico na Rua Eurico 

do Vale na Comunidade JK, no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº414/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de uma Praça Pública com uma Concha Acústica na Agrovila 

do Cupiúba.           

REQUERIMENTO Nº415/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de ampliação de abrigos em paradas obrigatórias de 

passageiros padronizadas em pontos estratégicos na Avenida Barão do Rio Branco. 

REQUERIMENTO Nº416/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 do 

Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº417/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de uma Creche na Agrovila do Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº4118/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de uma Equipe de Estratégia da Saúde da Família para 

atender a Comunidade da Agrovila de Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº419/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 sede Própria do Centro de Reabilitação 

Municipal com piscina. 

REQUERIMENTO Nº420/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 tubulação com boca de lobo na Rua Bezerra 

de Menezes, esquina com a Rua Quintino Bocaiuva no Bairro do Cariri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

REQUERIMENTO Nº421/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - 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 tubulação com boca de lobo na Rua Angelina 

Justina, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva no Bairro do Cariri. 

 

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

 

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

fevereiro do ano de 2017. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


