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Pauta da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 11/04/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 127/2017 de autoria do Vereador Chagas Costa - Indicando ao Executivo 

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

de Lei que contemple a inclusão de Assistentes Sociais e Psicólogos na equipe multidisciplinar 

nas Escolas Municipais por área de abrangência. 

INDICAÇÃO Nº 128/2017 de autoria do Vereador Chagas Costa - Indicando ao Executivo 

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

de Lei de recuperação e revitalização das nascentes dos igarapés no Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 129/2017 de autoria do Vereador Chagas Costa - Indicando ao Executivo 

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

de Lei de incentivo em investimento no setor da indústria de reciclagem. 

INDICAÇÃO Nº 131/2017 de autoria do Vereador Chagas Costa - Indicando ao Executivo 

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

de conscientização ao Meio Ambiente. 

REQUERIMENTO Nº1007/2017, de autoria do Vereador Chagas 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 iluminação pública no Residencial 

Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº1008/2017, de autoria do Vereador Chagas 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 praça poliesportiva em área verde do 

Conjunto Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº1010/2017, de autoria do Vereador Chagas 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 redutores de velocidade em pontos 

estratégicos do Bairro do Jaderlandia , especificamente em frente as unidades Educacionais. 

REQUERIMENTO Nº1011/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implementação e implantação de novas Academias ao Ar 

livre no Bairro Jaderlandia, com orientação profissional em horários estratégicos. 

REQUERIMENTO Nº1012/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, desobstrução de valas, empiçarramento, meio fio e 

asfaltamento nas vias públicas da Comunidade Oscar Reis. 

REQUERIMENTO Nº1013/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de desapropriação da área ocupada com campos de futebol, na 

comunidade Oscar Reis. 
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REQUERIMENTO Nº1014/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, desobstrução de valas, empiçarramento, meio fio e 

asfaltamento nas vias públicas da Comunidade do Loteamento São José. 

REQUERIMENTO Nº1017/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de dar apoio e suporte aos clubes esportivos de nosso 

Município. 

REQUERIMENTO Nº1018/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, desobstrução de valas, empiçarramento, meio fio e 

asfaltamento nas vias públicas  do bairro jardim da Ácacias. 

REQUERIMENTO Nº1019/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de colocar redutores de velocidade em pontos estratégicos no 

Conjunto Residencial Japiim. 

REQUERIMENTO Nº1020/2017, de autoria do Vereador Chagas 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 rampas e pisos táticos nos órgãos públicos. 

REQUERIMENTO Nº1021/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de implantar serviços de rodizio permanente de agentes de 

trânsito nos bairros e na Zona Rural. 

REQUERIMENTO Nº1022/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de enviar para este parlamento projeto de lei de implantação 

de controle de animais através da zoonose em Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº1025/2017, de autoria do Vereador Ronilson Sena - 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 Rua Floriano Peixoto, perímetro 

compreendido da Rua Tiradentes até a Rua Kazumo Oyama, Bairro do Estrela. 

REQUERIMENTO Nº1026/2017, de autoria do Vereador Ronilson Sena - 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 com Academia ao Ar Livre no 

Bairro São José Operário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

REQUERIMENTO Nº1027/2017, de autoria do Vereador WELTON MARLON - 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 calçamento da área do campo do Santa 

Lídia, no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº1031/2017, de autoria 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 limpeza de vias e tapa buraco no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº1032/2017, de autoria 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 limpeza de vias e pavimentação asfáltica no Loteamento da 

Propira. 
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REQUERIMENTO Nº1033/2017, de autoria 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 limpeza de vias e tapa buraco no Conjunto Imperial. 

REQUERIMENTO Nº1034/2017, de autoria 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 limpeza de vias e tapa buraco do Bairro São José. 

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 11 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


