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Pauta da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 21/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 087/2017 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 concessão de ponto facultativo ao servidor na data de seu 

aniversário. 

INDICAÇÃO Nº 089/2017 de autoria do Vereador JOSÉ ARLEDO - Indicando ao Executivo 

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

que disponha sobre a criação do programa Municipal de esgotamento sanitário de Castanhal. 

 INDICAÇÃO Nº 091/2017 de autoria do Vereador JOSÉ ARLEDO - Indicando ao Executivo 

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

criando o Programa de urbanização integrado do Município. 

INDICAÇÃO Nº 095/2017 de autoria do Vereador JOSÉ ARLEDO - Indicando ao Executivo 

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

padronização das calçadas acessibilidade para deficientes, e que seja expansivo a toda a 

Cidade de Castanhal. 

 REQUERIMENTO Nº769/2017, 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 edificação de uma creche no Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº770/2017, 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 limpeza Urbana e drenagem em toda a extensão do canal do 

Igarapé que corta os bairros Cristo Redentor e Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº771/2017, 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 um Posto Médico no Bairro Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº772/2017, 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 um Ginásio poliesportivo no Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº773/2017, 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 colocação de meio fio e asfaltamento na Rua Manoel 

Nogueira Martins, Quadra 05 do Conjunto Imperial, no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº774/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na Rua 

Vitória Régia no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº775/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Travessa Solom Botelho no Bairro São José Operário. 
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REQUERIMENTO Nº776/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Travessa Itamarati no Bairro são José Operário. 

REQUERIMENTO Nº778/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Travessa Antonio Rocha Filho, na área Municipal no Loteamento Transcastanhal, 

Comunidade Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº779/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Travessa Nair Souza Moraes, na área Municipal no Loteamento Transcastanhal, 

Comunidade Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº780/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Travessa Dino Souza, na área Municipal no Loteamento Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº781/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Alameda Projetada, na área Municipal no Loteamento Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº782/2017, 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 instalação de passarela elevada na Avenida Barão do Rio 

Branco, em frente à Escola Estadual Clotilde Pereira, Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº783/2017, 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 instalação de passarela elevada na Rua Quintino Bocaiúva, 

ao lado da Escola Estadual Cônego Leitão em frente ao Hospital Francisco Magalhães, Bairro 

Centro. 

REQUERIMENTO Nº784/2017, 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 instalação de passarela elevada na avenida Barão do Rio 

Branco em frente à Escola MAC, Bairro Centro. 

REQUERIMENTO Nº785/2017, 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 instalação de passarela elevada na Rua Wilson Santos em 

frente ao SUS, Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº786/2017, 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 Municipal de Ensino 

Fundamental no Conjunto Residencial Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº787/2017, 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 do Centro Cirúrgico no Hospital Municipal De 

Castanhal. 
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REQUERIMENTO Nº788/2017, 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 limpeza, empiçarramento, meio fio e asfaltamento na 

Travessa Manoel Clóvis Soares, na área Municipal no Loteamento Transcastanhal, 

Comunidade Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº789/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Patrolamento, empiçarramento, colocação de meio fio, 

tubulação onde for necessário e asfaltamento na Avenida Brasil, via pública de acesso aos 

Bairros do Milagre e Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº790/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de construção do prédio próprio do CRAS (Pirapora ou 

milagre). 

REQUERIMENTO Nº791/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - 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 Rua Castelo Branco, com luminárias, 

arborização e adequação para caminhada dos moradores do Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº792/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - 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 palco cultural que venha a atender as 

atividades da comunidade em toda sua diversificação cultural no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº793/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - 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 Riachuelo, entre a Rua Matheus 

Noronha e Avenida Brasil, Loteamento Jardim da Felicidade, Bairro Milagre. 

REQUERIMENTO Nº795/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de construção e implantação de uma Academia ao Ar Livre no 

Km 17. 

REQUERIMENTO Nº797/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - 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 no 

Bairro Jardim das Acácias. 

REQUERIMENTO Nº798/2017, de autoria do Vereador Marlon Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de aquisição de uma Ambulância e um aparelho de 

Ultrassonografia para atender as necessidades emergências da Unidade de Saúde da Família 

do Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº799/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 climatização da Escola Municipal Santo 

Agostino Localizada na Comunidade São Francisco na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº800/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento na Travessa São Miguel I e II Colônia 03 

de Janeiro.  
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REQUERIMENTO Nº801/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de construção do muro da Escola Santo Agostinho localizada 

na comunidade São Francisco na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº802/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 na Agrovila São 

Lourenço. 

REQUERIMENTO Nº803/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 placas indicativas nas ruas da Agrovila Luiz 

Duarte. 

REQUERIMENTO Nº804/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem na estrada de acesso ao assentamento 28 de 

Janeiro na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº805/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 placas indicativas nas ruas da Agrovila 

Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº806/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 placas indicativas nas Ruas da Agrovila 

Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº807/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 na Agrovila São Joaquim. 

REQUERIMENTO Nº808/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 na agrovila Luiz Duarte. 

REQUERIMENTO Nº809/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 na Travessa Graças a Deus. 

REQUERIMENTO Nº810/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 na Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº811/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 na Agrovila São Lourenço. 

REQUERIMENTO Nº812/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 e Médio 

na Agrovila Castelo Branco, para que venha atender toda a região Rural adjacente. 

REQUERIMENTO Nº813/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito a 

Direção da REDE CELPA que agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de 

ampliação da rede elétrica nas Ruas Ana Francisca e Maria Ana na Agrovila Nazaré. 
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REQUERIMENTO Nº814/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de ampliação do sistema de abastecimento de água na Agrovila 

Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº815/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 nas vias publicas 

da Agrovila Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº816/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - 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 nas vias da 

Agrovila Luiz Duarte. 

REQUERIMENTO Nº817/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento na Travessa São Vicente na Colônia 03 de 

Outubro. 

REQUERIMENTO Nº818/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento no Ramal do João Manu, na Colônia 03 de 

Outubro. 

REQUERIMENTO Nº819/2017, de autoria do Vereador Francisco das Chagas - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento Ramal do Bastião Venâncio na Colônia 03 

de Outubro. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 21 dias do mês de 

março do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


