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Pauta da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 04/04/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 115/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha - Indicando ao Executivo 

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

Conselho Tutelar no Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 116/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos afim de implantar sinalização 

diferenciada próximo as áreas Escolares. 

INDICAÇÃO Nº 117/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas à aderir o “Programa 

de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva – Esporte e Lazer da Cidade” do 

Governo Federal, no Município de Castanhal, através do Ministério do Esporte., 

INDICAÇÃO Nº 118/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a aderir o “Programa 

Esporte e Lazer da Cidade – Praças da Juventude” do Governo Federal, no Município de 

Castanhal, através do Ministério do Esporte. 

INDICAÇÃO Nº 120/2017 de autoria da Vereadora Regina Rodrigues  - Indicando ao Executivo 

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

revitalização do Trem Maria Fumaça em um Centro Literário Turístico em nosso Município.   

REQUERIMENTO Nº912/2017, 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 implantar um sistema de abastecimento de água na 

Comunidade São Pedro, localizada no Ramal do Bacurí. 

REQUERIMENTO Nº913/2017, 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 reparos e reposição de iluminação pública na Comunidade 

Manoel Amando, localizada no Ramal do Bacurí. 

REQUERIMENTO Nº914/2017, 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 praça em frente á igreja Católica na 

Agrovila Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº918/2017, 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 praça pública em frente à Igeja Católica 

no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº919/2017, 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 implantação de uma academia ao ar livre no Bairro Bom 

Jesus. 
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REQUERIMENTO Nº920/2017, 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 colocação de container para lixo em pontos estratégicos no 

Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº924/2017, 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 dar apoio à agricultura familiar com doação de adubos 

orgânicos, desvinculando o produtor de realizar serviços com agrotóxicos. 

REQUERIMENTO Nº925/2017, 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 d uma creche na Agrovila de Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº926/2017, 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 implantação d uma academia ao ar livre na Agrovila de 

Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº927/2017, 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 implantação de um serviço de abastecimento de água na 

comunidade de São Lourenço, localizado na agrovila 03 de Outubro. 

REQUERIMENTO Nº928/2017, 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 reforma, ampliação e climatização da Escola Municipal 

Roberto Remige no Assentamento João Batista, localizado no Ramal do Bacurí. 

REQUERIMENTO Nº929/2017, 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 reforma, ampliação e climatização da Escola Municipal 

Fernando Nunes na Comunidade São Pedro (quilombolas), localizados no ramal do Bacurí. 

REQUERIMENTO Nº932/2017, 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 empiçarramento e asfaltamento da Rodovia Transcastanhal, 

via de acesso as agrovilas de São Raimundo, Iracema e Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº933/2017, 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 empiçarramento e asfaltamento da estrada de acesso as 

agrovilas de Pacuquara e santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº934/2017, 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 um canteiro central em frente a agrovila de 

Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº936/2017, 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 reforma do ginásio poliesportivo da Escola Cacilda Possidônio 

do Nascimento. 

REQUERIMENTO Nº937/2017, 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 incentivo aos avicultores à agricultura familiar do Municipio 

de Castanhal. 
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REQUERIMENTO Nº939/2017, 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 manutenção dos maquinários que atende os agricultores do 

Municipio de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº940/2017, 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 do Ginásio poliesportivo da Agrovila Castelo 

Branco. 

REQUERIMENTO Nº942/2017, 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 

Católica na Agrovila 03 de Outubro. 

REQUERIMENTO Nº943/2017, 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 escola Leandra Paulino Correa na 

Agrovila Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº944/2017, 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 do Ginásio Poliesportivo na Agrovila Santa 

Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº945/2017, 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 pintura do Posto de Saúde da Agrovila Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº946/2017, 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 terraplanagem e asfaltamento das vias públicas da 

Comunidade Raio de Sol ( Antiga COOPAMA), localizada entre o SENAI e IFPA. 

REQUERIMENTO Nº948/2017, 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 um sistema de abastecimento de água na 

Comunidade de Bacabalzinho, localizada na Agrovila do Bacabal. 

REQUERIMENTO Nº949/2017, 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 tubulação no Ramal do Bacurí, Próximo ao Sitio do Pica-

pau. 

REQUERIMENTO Nº9502017, 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 implantação de abastecimento de água na Comunidade do 

Iran, localizado no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº953/2017, 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 implantação de um sistema de abastecimento de água na Vila 

Bom Jesus, localizada na Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº955/2017, 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 um canteiro central em frente a BR 316 no 

perímetro que compreende o Bairro Santa Catarina. 
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REQUERIMENTO Nº956/2017, 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 aquisição de duas máquinas leves com implementos com 

capacidade para atender a Agricultura Familiar de nosso Município. 

REQUERIMENTO Nº957/2017, 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 Iracema. 

REQUERIMENTO Nº958/2017, 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, colocação de tubulação e 

asfaltamento na Vila Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº962/2017, 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 implantar um projeto de Plantação de 50 Hectares de 

Mandioca na Zona Rural de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº966/2017, 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 Vila Bom Jesus. 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 04 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


