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Pauta da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 09/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 065/2017 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 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 066/2017 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 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 (SAASA). 

INDICAÇÃO Nº 068/2017 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 Lei que disponha sobre a Proibição de queimada no Município de Castanhal, 

estabelecendo penalidades.  

INDICAÇÃO Nº 069/2017 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 Lei que disponha sobre a implantação do Sistema de Rodízio de Plantão 24 horas 

nas farmácias em Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 071/2017 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 Lei implantação nas Unidades da Rede Municipal de Saúde serviços de 

profissionais interprete/tradutores da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

REQUERIMENTO Nº628/2017, 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, terraplanagem e colocação de tubulação na Rua 

Heráclito Ferreira, no final da antiga COSANPA no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº629/2017, 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 reposição de novas lixeiras nas Praças do Estrela, Bibiana I, 

II, Georgina Nascimento; e José João( Bairro Saudade). 

REQUERIMENTO Nº630/2017, 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 redutores de velocidade no km 02 da rodovia 

castanhal/Terra Alta. 
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REQUERIMENTO Nº631/2017, 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 da Escola Estadual Maria Deuzarina, localizada no 

Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº632/2017, 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 da Escola Estadual Elcione Barbalho, localizada 

no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº633/2017, 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 do calçamento da Escola Estadual padre Salvador 

Traccaiolli, no Bairro do Estrela. 

REQUERIMENTO Nº634/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao 

Comandante do 5º BPM em Castanhal, para que o mesmo através de sua equipe competente realize 

serviços de plantão ostensivo Militar no Conjunto Residencial Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº635/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao 

Governador do Estado do Pará, através da secretaria de Estado de Segurança Pública, seja feito um 

levantamento técnico urgente na possibilidade em realizar serviços de revitalização e ampliação da 

Delegacia de Policia do Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº636/2017, 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 na Escola Estadual 

José Salles no Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº637/2017, 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 ampliação da Escola Estadual José Sales, no 

Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº638/2017, 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 da Escola Municipal Manoel Pinto 

de Souza no Bairro Titanlândia.  

REQUERIMENTO Nº639/2017, 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 do Posto Médico Manoel Agostinho 

da Silva no Bairro Titalândia. 

REQUERIMENTO Nº640/2017, 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 da praça em frente a igreja Católica Santa 

Luzia no Bairro Titalândia. 

REQUERIMENTO Nº641/2017, 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 recapeamento asfáltico de todas as vias públicas 

do Bairro Ttalândia. 

REQUERIMENTO Nº642/2017, 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 poço artesiano para atender as 

necessidades do Posto Médico Manoel Agostinho da Silva no Bairro Titalândia. 



 
 

3 
 

REQUERIMENTO Nº643/2017, 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 do Ginásio Poliesportivo do Bairro Titalândia. 

REQUERIMENTO Nº644/2017, 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 asfaltamento da Rua projetada C, entre a Rua João Coelho 

da Mota e Duque de Caxias, no Bairro Saudade I. 

REQUERIMENTO Nº645/2017, 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 elevação das redes de proteção das quadras de Esportes da 

praça localizada em frente à Escola Municipal Georgina Nascimento no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº646/2017, 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 dois redutores de velocidade na Rua Pedro 

Moreira, perímetro da Rua duque de Caxias até a Inácio Koury Gabriel no Bairro da saudade 

II. 

REQUERIMENTO Nº647/2017, 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 asfaltamento na Rua Antônio Bezerril, Alameda Central 

com a 4 de janeiro no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº648/2017, 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 creche na invasão Rainha da Paz no 

Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº649/2017, 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 Posto Médico, na Invasão Rainha da Paz, 

no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº650/2017, 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 na 

Invasão Rainha da Paz no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº651/2017, 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 recuperação das vias públicas da invasão Rainha da Paz, 

localizada no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº652/2017, 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 colocação de iluminação pública completa na Invasão 

Rainha da Paz no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº653/2017, 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 geral da comunidade Rainha da Paz no Bairro do 

Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº654/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao 

SETRAN/Castanhal que agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de 

redutores de velocidade no Km 14 da Rodovia Castanhal/ Terra Alta. 
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REQUERIMENTO Nº655/2017, 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 ampliação do Posto Médico São João localizado 

no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº656/2017, 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 de todo o Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº657/2017, 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 colocação de luminárias na Rua Francisco Alves de Melo no 

Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº658/2017, 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 colocação de luminárias no Cemitério do bairro 

Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº659/2017, 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 do Ginásio poliesportivo Manduca Saraiva no 

Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº660/2017, 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 no Posto Médico  da Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº6612017, 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 redutores de velocidade na Avenida Paulo 

Titan, entre a Avenida Barão do Rio Branco e Rua Paes de Carvalho. 

REQUERIMENTO Nº662/2017, 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, desobstrução de valas, empiçarramento, 

tubulação, colocação de meio fio e asfaltamento onde for necessário nas vias públicas da 

Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº663/2017, 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 Praça pública com concha acústica, 

parque infantil e quadras poliesportivas no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº664/2017, 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 do Posto Médico do Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº665/2017, 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 Capela Mortuária no Cemitério do 

Bairro Jaderlândia. 

 REQUERIMENTO Nº666/2017, 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 colocação de tubos, empiçarramento e asfaltamento na 

Alameda Samambaia com a Rua Francisco Quintal no Bairro São José Operário. 
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REQUERIMENTO Nº667/2017, 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 da praça localizada em frente ao Posto Médico 

do Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº668/2017, 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 de das ruas da Invasão Olho D’água localizado 

próximo ao Conjunto Residencial Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº669/2017, 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 Feira Livre Coberta no Bairro do 

Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº670/2017, 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 empiçarramento, meio fio e asfaltamento na Rua São José, 

perímetro compreendido da Rua Rainha da Paz na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº671/2017, 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 empiçarramento, meio fio e asfaltamento no Bairro 

Maxixelândia , localizado na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº672/2017, 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 praça em frente à Igreja São José, 

Comunidade localizada no Ramal da Agrovila Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº673/2017, 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, abertura do Ramal do Km 02, lado direito que vai 

para Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº674/2017, 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, abertura do Ramal dos Tonecos, passando a 

Agrovila Castelo Branco 3º Ramal. 

REQUERIMENTO Nº675/2017, 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 da praça que fica em frente ao Bairro 

Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº676/2017, 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 no Loteamento São José no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº677/2017, 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 recapeamento asfáltico na Travessa Valentina no Conjunto 

Novo Horizonte e todo o Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº678/2017, 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 recapeamento asfáltico na Rua 02 de Julho no Conjunto 

Novo Horizonte Bairro Bom Jesus. 
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Ordem do dia: (2ª Parte). Não há matérias 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 17 dias do mês de 

janeiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


