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Pauta da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 28/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).   

INDICAÇÃO Nº 094/2017 de autoria do Vereador José Arledo com vista do Vereador Carlos 

Alberto - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos 

e implantem em nosso Município o Programa Produtor de Águas, através de um Projeto 

conveniado com Agência Nacional de Águas do Governo Federal. 

INDICAÇÃO Nº 103/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

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

visando adequar um Programa de Coleta Seletiva de Lixo, com a colocação de lixeiras 

padronizadas nas principais vias e praças do Município. 

INDICAÇÃO Nº 104/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

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

disponibilizando um kit de primeiros socorros padronizados, para cada Escola da Rede 

Municipal. 

INDICAÇÃO Nº 105/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

Municipal, com extensão ao Secretário Municipal de Agricultura, no sentido de que o Executivo 

Municipal faça a aquisição de Veículos (caminhões), para transportar a produção agrícola dos 

pequenos produtores desse Município, recebendo a denominação de “Caminhão do 

Agricultor.    

INDICAÇÃO Nº 106/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

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

CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), e um SAE (Serviço de Atendimento 

Especializado). 

INDICAÇÃO Nº 107/2017 de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas ampliar e promover 

parcerias com Instituições de Ensino Superior para realização de cursos de especialização 

para profissionais de Educação que atuam nas Escolas Municipais de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 002/2017 de autoria do Vereador Prof. Leite com vista do Vereador 

Márcio Costa - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria 

competente de sua administração, a realizar serviços de construção de uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 027/2017 de autoria do Vereador Prof. Leite com vista do Vereador 

Nivan Noronha - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria 

competente de sua administração, a realizar serviços de pavimentação asfáltica e colocação de 

meio – fio onde for necessário nas vias públicas do Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 031/2017 de autoria do Vereador Prof. Leite com vista do Vereadora 

Luciana Castanheira - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria 

competente de sua administração, a realizar serviços de pavimentação asfáltica e colocação de 

meio – fio onde for necessário nas vias públicas do Bairro Jardim Tropical. 
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REQUERIMENTO Nº 032/2017 de autoria do Vereador Prof. Leite com Vista do Vereador 

Márcio Costa - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria 

competente de sua administração, a realizar serviços de implantação de abastecimento de água 

no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 092/2017 de autoria da Vereadora Vânia Nascimento com Vista do 

Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as 

Secretaria competente de sua administração, realizar serviço de construção de uma creche da 

melhor idade. 

REQUERIMENTO Nº614/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus com Vista do 

Vereador Carlos Alberto - 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 nossa Senhora das Vitórias, localizada na Travessa da 

Campina Km 27 da Rodovia Castanhal/ Terra Alta. 

REQUERIMENTO Nº615/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus com Vista do 

Vereador Carlos Alberto - 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, e uma quadra de vôlei na Travessa da Campina Km 27 da Rodovia 

Castanhal/ Terra Alta. 

REQUERIMENTO Nº870/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantar uma Academia ao Ar livre na Agrovila Bacurí. 

REQUERIMENTO Nº871/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantar uma Academia ao Ar Livre no Assentamento 

João Batista. 

REQUERIMENTO Nº872/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 das vias públicas 

da Agrovila 03 de Outubro (Luiz Duarte). 

REQUERIMENTO Nº873/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de disponibilizar uma ambulância permanente na Agrovila 03 

de Outubro ( Luiz Duarte). 

REQUERIMENTO Nº874/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de disponibilizar uma ambulância permanente na Vila Bom 

Jesus. 

REQUERIMENTO Nº876/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 de concreto sobre o Igarapé que 

serpenteia a divisa entre os municípios de Castanhal e Inhangapí, na Comunidade São Pedro 

(quilombola). 

REQUERIMENTO Nº877/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de projeto de implantação da feira itinerante do peixe vivo e 

hortifrutigranjeiro da Agricultura Familiar com estrutura móvel com condições de atender a 

todos os bairros de Castanhal. 
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REQUERIMENTO Nº878/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Projeto Rural, com a patrulha mecanizada para reabertura 

de ramais e patrolamento dos trechos críticos das estradas vicinais do Munícipio. 

REQUERIMENTO Nº880/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de patrolamento do Ramal da Miriam. 

REQUERIMENTO Nº881/2017, de autoria do Vereador – Solicito ao Executivo Municipal, para 

que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o 

serviço de coleta de lixo na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº882/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 caixa d’ água na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº883/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 perfuração de um sistema de abastecimento de 

água na Rua Joaquim Alves na Comunidade da Agrovila Castelo Branco.  

REQUERIMENTO Nº885/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 luminárias na Comunidade de Maxixelândia 

na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº886/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 luminária na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº887/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 em frente a  Igreja de 

Nossa Senhora de Fátima na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº888/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reforma, adequação, iluminação e adaptação ESPECIAL 

DO Ginásio poliesportivo, localizado na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº889/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reforma na Escola Municipal José Pedro de Araújo, 

localizado no Km 02, da Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº890/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 03 de 

Outubro( Luiz Duarte). 

REQUERIMENTO Nº893/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 vestiários com banheiros e bancos de 

suplentes coberto no Estádio Municipal da Agrovila Castelo Branco. 
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REQUERIMENTO Nº894/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 “Jaime Rocha” na Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº895/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de revitalização de Cemitério na Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº896/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº897/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de revisão técnica de iluminação pública na Agrovila de 

Iracema. 

REQUERIMENTO Nº899/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 serviço de abastecimento de água no Bairro 

Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº901/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de expansão de iluminação pública na Agrovila Santa 

Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº902/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de construir dois (02) sistema de abastecimento de água no 

Assentamento Nova Esperança, localizada na Rodovia Castanhal/ São Francisco do Pará. 

REQUERIMENTO Nº904/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 em toda as vias 

públicas localizadas na agrovila Cupiuba. 

REQUERIMENTO Nº905/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 Jardim das Ácacias. 

REQUERIMENTO Nº906/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 Jardim 

das Ácacias. 

REQUERIMENTO Nº907/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 com empiçarramento no 

Bairro, meio fio e asfaltamento no Bairro Jardim das Ácacias. 

REQUERIMENTO Nº908/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 Escola de Ensino Fundamental no Bairro 

Jardim das Ácacias. 
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REQUERIMENTO Nº909/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - 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 um lixão que está sendo transformado às 

margens da Rodovia Castanhal/ São Francisco do Pará, próximo ao Bairro Jardim das 

acácias. 

REQUERIMENTO Nº910/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço revisão e expansão da iluminação pública no Bairro Jardim 

das Acácias. 

Projeto de Lei Nº 007/2016 de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Revoga a Lei 

municipal, N° 041, de 17 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

proceder a alienação, sob forma de doação, de área de terra pertencente ao patrimônio 

Municipal à Igreja Batista Adoração, e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 001/2017 de autoria dos Vereadores Vânia Nascimento, 

Nivan Noronha, Antônio Idalmir, João Amaro, Alacir Vieira, Marcio Costa, Carlos Sampaio, 

José Arledo e Rafael Galvão – Dispõe sobre Emenda Aditiva ao Artigo 130 da Lei Orgânica do 

Município de Castanhal, e dá outras providências. 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 002/2017 de autoria dos Vereadores Vânia Nascimento, 

Nivan Noronha, Antônio Idalmir, João Amaro, Marcio Costa, Carlos Sampaio, José Arledo, 

Rafael Galvão, Welton Marlon, Ronilson Sena, Antônio Leite, José Arledo, Maria de Jesus, 

José Janildo, Carlos Sampaio, Chagas Costas, Regina Rodrigues e Edivan Damasceno – 

Dispõe sobre Emenda Aditiva e Modificativa a seção IV, Art. 124 da Lei Orgânica do Município de 

Castanhal e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 28 dias do mês de 

março do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


