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Pauta da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 14/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 072/2017 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 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 074/2017 de autoria da Vereadora LUCIANA CASTANHEIRA - Indicando ao 

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

Projeto que torne obrigatório a Cessão gratuita de ônibus por parte de empresas de 

transporte coletivos para atender a cortejos fúnebres. 

INDICAÇÃO Nº 075/2017 de autoria da Vereadora LUCIANA CASTANHEIRA - Indicando ao 

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

Projeto de Lei Instituição de um Curso de capacitação de usuários de veículos de propulsão 

humana tipo bicicleta, handbikes e similares no Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 076/2017 de autoria da Vereadora LUCIANA CASTANHEIRA - Indicando ao 

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

Projeto de Lei de Revisão atualizada ao Código de Obras do Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 077/2017 de autoria da Vereadora LUCIANA CASTANHEIRA - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que Institui Políticas Públicas para a Profissionalização da Mulher no âmbito 

do Município. 

INDICAÇÃO Nº 078/2017 de autoria da Vereadora LUCIANA CASTANHEIRA - Indicando ao 

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

Projeto de Lei que Instituindo o Programa de valorização dos profissionais do Sistema de 

Limpeza Pública Urbana do Município. 

REQUERIMENTO Nº679/2017, 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 Santa Helena no Conjunto 

Novo Horizonte Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº680/2017, 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 terraplanagem e asfaltamento em todo o loteamento São 

José no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº681/2017, 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 da Rua Francisco Pereira Lago no Bairro 

Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº682/2017, 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 da Rua Manoel Silva no Bairro São José. 
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REQUERIMENTO Nº683/2017, 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 na Rua Francisco Pereira 

do Lago no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº686/2017, 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 abastecimento de água no Loteamento São José no Bairro 

do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº687/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de tubulação e meio fio às margens da Rodovia 

Transcastanhal, entre a Rua Comandante Assis e Barão do Rio Branco. 

REQUERIMENTO Nº689/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de edificação de um Ginásio poliesportivo no Bairro Santa 

Helena. 

REQUERIMENTO Nº690/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação com massa asfáltica na Rua Ivo Brasil e 

construção de canteiro central no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº691/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Urbanização e canalização no Igarapé que serpenteia os 

bairros Cristo Redentor, Nova Olinda e Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº692/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 parada de ônibus no Conjunto Jardim 

Tóquio. 

REQUERIMENTO Nº693/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 casa de apoio para portadores do Vírus 

HIV, que vivem em Castanhal.  

REQUERIMENTO Nº694/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 parada de ônibus no Conjunto Campos 

Eliseos. 

REQUERIMENTO Nº695/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de um terminal de passageiros para linhas de ônibus Urbanos 

no Conjunto Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº696/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 parada de ônibus na Rua Manoel 

Porpino, Próximo da Rua Raimundo Nonato de Vasconcelos no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº697/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 vias públicas do Bairro Cristo Redentor. 
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REQUERIMENTO Nº698/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento e asfaltamento nas vias públicas no 

Loteamento Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº699/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de melhoria na iluminação pública em todo o Bairro Santa 

Helena. 

REQUERIMENTO Nº700/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 Médio, no perímetro 

entre o Conjunto Fonte Boa, Jagatá e Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº701/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de estruturação do Centro Municipal de Diagnóstico, reunido 

análise clínica, ultrassonografia, raio X e exames oftalmológicos. 

REQUERIMENTO Nº702/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de serviço de construção de uma Unidade de Saúde, no 

Assentamento 02 da Rod. Castanhal/ Terra Alta. 

REQUERIMENTO Nº703/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 Maternidade do Povo de Castanhal, na 

área circundante à Câmara Municipal, Hospital Municipal, SUS e Catedral. 

REQUERIMENTO Nº704/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento e asfaltamento na Rua Benfica entre a 

Rua Irituia e a Rua Rio de Janeiro no Loteamento Santa Helena. 

REQUERIMENTO Nº705/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 e uma quadra 

poliesportiva no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº706/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 no Bairro santa Helena. 

REQUERIMENTO Nº707/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e sinalização de trânsito na Rua Santa Helena 

no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº708/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 do 

Ginásio entre o Conjunto Residencial Campos Elísios e Rua Nazaré no Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº709/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 Travessa do 

Bonito, perímetro da Rua Rio de Janeiro no Bairro Santa Helena até a Rua do Ginásio no 

Conjunto Residencial Jardim Tóquio. 
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REQUERIMENTO Nº710/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantar Escovodrômos nas Escolas da Rede Municipal de 

Ensino. 

REQUERIMENTO Nº711/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e colocação de meio fio na Rua  Washington 

Bastos entre Comandante Assis até o seu final no Conjunto Residencial Campos Elísios, 

Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº712/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e colocação de meio fio na Rua Dayse dos 

Santos no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº713/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de realizar convenio com o Instituto Lucas Huber ( Instituto 

Paz), instituto que atende crianças e adultos no âmbito da Promoção Social. 

REQUERIMENTO Nº714/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento e sinalização de trânsito completa de todas as 

Alamedas do Conjunto Residencial Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº715/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de sinalização completa na Rua WI no Loteamento Eugênio 

Magalhães no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº716/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 WI no Loteamento Eugênia 

Magalhães no Bairro Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº717/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 sinalização completa na Alameda Nazaré, 

entre Rua Nazaré e Washington Bastos, Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº718/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, campina das sarjetas e desobstrução de bueiros e 

valas nas vias públicas do Bairro Jardim Tóquio. 

REQUERIMENTO Nº719/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, campina das sarjetas e desobstrução de bueiros e 

valas nas vias públicas do Bairro Santa Helena. 

REQUERIMENTO Nº720/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, campina das sarjetas e desobstrução de bueiros e 

valas nas vias públicas do Bairro Cristo Redentor. 
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REQUERIMENTO Nº721/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de adesão do Município de Castanhal para habilitar-se a 

possuir o Curso de Medicina, através de uma instituição privada que possua estrutura para 

ofertar o referido curso. 

REQUERIMENTO Nº722/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 mais uma Unidade do Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO no Município de Castanhal.  

REQUERIMENTO Nº723/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Expansão do Programa melhor em Casa. 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 14 dias do mês de 

março do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


