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Pauta da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 16/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 079/2017 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 Coleta Seletiva e Educação Ambiental nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino da Educação em Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 081/2017 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 Programa de Educação Professor do Ano. 

INDICAÇÃO Nº 082/2017 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 disponha sobre o Passe Livre no Transporte Público Coletivo para 

gestantes. 

 INDICAÇÃO Nº 083/2017 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 celebrar convênios com as entidades comunitárias, confessionais e filantrópicas 

legalizadas no Município. 

INDICAÇÃO Nº 086/2017 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 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Efetivos da 

Secretária Municipal de Saúde. 

REQUERIMENTO Nº724/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 Ginásio Zeção Pismel no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº725/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 ponte na Comunidade de 

Castanhalzinho, Agrovila de Macapazinho, interligando a referida localidade aos bairros de 

Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº726/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 no Km 21, Rodovia 

Castanhal/Terra Alta, sentido esquerda de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº727/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, empiçarramento e asfaltamento nas Ruas do 

Loteamento Nova Vida, no Bairro do Milagre. 
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REQUERIMENTO Nº728/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 e faixa de pedestre 

na Rua Antônio Freire, mais especificamente em frente a Escola Municipal Graziela Gabriel 

no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº729/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 Olavo Bilac (Praça do Tiro de 

Guerra) no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº730/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de duplicação da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas, no Bairro do Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº731/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço construção de um Ginásio poliesportivo na Agrovila 03 de 

outubro. 

REQUERIMENTO Nº732/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 trapiche na orla do Rio Apeú na Agrovila de 

Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº733/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 de esporte na orla do Rio Apeú na 

Agrovilça de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº734/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de drenagem com tubulação nas laterais, asfaltamento e 

construção de um canteiro central com iluminação na Rua Honório Bandeira perímetro 

compreendido da Avenida Presidente Vargas até a Rua Antônio Horácio no Bairro do 

Milagre. 

REQUERIMENTO Nº735/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço reforma da praça da igreja na Agrovila Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº736/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço implantação de um centro Tecnológico Rural em 

Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº737/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação asfáltica da Avenida Castelo Branco no Bairro 

do Milagre.  

REQUERIMENTO Nº738/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 quadra poliesportiva coberta na 

Agrovila de Macapazinho. 
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REQUERIMENTO Nº739/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantação de um Micrassistema de abastecimento de 

água na Agrovila São Sebastião. 

REQUERIMENTO Nº740/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 quadra poliesportiva anexa a Escola 

municipal do Km 21, na Agrovila São Sebastião. 

REQUERIMENTO Nº741/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito que a Mesa 

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

coleta, tratamento, reciclagem e destinação final do lixo produzido em Castanhal.  

REQUERIMENTO Nº742/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço construção de uma Unidade de Saúde da Família no Conjunto 

Residencial D. Carlos Borromeu. 

REQUERIMENTO Nº743/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 estrada da Agrovila de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº744/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço drenagem de esgotos, colocação de meio fio e pavimentação 

asfáltica na Luiz Braga no Novo Apeú. 

REQUERIMENTO Nº745/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de drenagem de drenagem de esgotos, colocação de meio fio e 

pavimentação asfáltica na Rua Antônio Alves no Novo Apeú. 

REQUERIMENTO Nº746/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de drenagem de esgotos, colocação de meio fio e pavimentação 

asfáltica na Rua Santa Bárbara no Novo Apeú. 

REQUERIMENTO Nº747/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantação de um sistema de abastecimento de água e 

esgoto no Novo Apeú. 

REQUERIMENTO Nº748/2017, de autoria do Vereador João Amaro - 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 de 100 metros na Rua Francisco 

Sales do Amaral no Distrito de Apeú. 

REQUERIMENTO Nº749/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Gerente da 

REDE CELPA Castanhal serviços de ampliação de rede de eletricidade com luminárias na Rua São 

Miguel na Comunidade da Corrente do Apeú. 

REQUERIMENTO Nº750/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de tubulação onde for necessário no Ramal do Itaquí.  

REQUERIMENTO Nº751/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio, 

recapeamento e pavimentação onde for necessário nas vias públicas do Bairro da Betânia. 
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REQUERIMENTO Nº752/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de drenagem de esgotos, colocação de meio fio recapeamento e 

pavimentação onde necessário nas vias públicas do Bairro da Titalândia. 

REQUERIMENTO Nº754/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de ampliação predial e funcionamento com atendimento 24 

horas no Posto de Saúde Sarah Martins no Distrito de Apeú. 

REQUERIMENTO Nº755/2017, de autoria do Vereador João Amaro - 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 de alimentação do Mercado 

Municipal no Distrito de Apeú. 

REQUERIMENTO Nº756/2017, de autoria do Vereador João Amaro - 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 centenária no Distrito de Apeú. 

REQUERIMENTO Nº757/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza dos ramais: Santa Maria, Santa Rosa, Itaquí e 

Ramal do Lauro. 

REQUERIMENTO Nº758/2017, de autoria do Vereador João Amaro - 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 João Fiel de Lima no Distrito de 

Apeú. 

REQUERIMENTO Nº759/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantação da UTI no Hospital Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº760/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - 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 poliesportiva com concha acústica 

na Comunidade Jagatá, localizada entre o Bairro Fonte Boa e Loteamento Estrela Real. 

REQUERIMENTO Nº761/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - 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 uma concha acústica e quadra poliesportiva com 

uma concha acústica e quadra poliesportiva no Loteamento Osasco I, II, II. 

REQUERIMENTO Nº762/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - 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 uma concha acústica 

e quadras poliesportivo no Loteamento Estrela Real, localizado entre os Loteamentos 

Transcastanhal, Osasco e Novo Estrela 

REQUERIMENTO Nº763/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço desserviço de construção de uma praça pública poliesportiva 

no Bairro Novo Estrela III. 

REQUERIMENTO Nº764/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - 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 Bairro Imperial. 
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REQUERIMENTO Nº765/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - 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 Escola de Ensino Infantil e 

Fundamental no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº768/2017, de autoria da Vereadora Regina Abreu - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de complementação de empiçarramento, meio fio e 

asfaltamento nas vias públicas do Loteamento Caetano de Souza I e II, no Bairro Caiçara. 

 

 

 

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

 

 

 

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

março do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


