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Pauta da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

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

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 133/2017 de autoria do Vereador José Arledo - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, juntamente com sua equipe técnica Os Jogos 

Municipais da Juventude, e seja inserido no Calendário Oficial do Município.  

INDICAÇÃO Nº 133-A/2017 de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Indicando ao 

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

o Projeto de Lei que dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem no Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº1038/2017, 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 recuperação dos ramais da Agrovila de Campinas. 

REQUERIMENTO Nº1040/2017, 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 patrolamento e recuperação das vias em seus pontos 

críticos do Ramal da Agrovila São Lucas, Km 14, Km 17, Km 21 e Km 23 .  

REQUERIMENTO Nº1042/2017, 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 empiçarramento no Ramal da Agrovila Bacabal. 

REQUERIMENTO Nº1046/2017, 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 construção de uma quadra poliesportiva coberta no Ramal 

da Agrovila Bacabal. 

REQUERIMENTO Nº1048/2017, 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 recuperação de vias das Comunidades do Km 09 e Km 12. 

REQUERIMENTO Nº1050/2017, 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 construção de meio fio na Agrovila Anita Garibalde. 

REQUERIMENTO Nº1052/2017, 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 na Agrovila de Campinas, no sentido de providenciar a 

cobertura da quadra poliesportiva ali construída.  

REQUERIMENTO Nº1054/2017, 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 restauração e pintura da sede comunitária da Agrovila 

Anita Garibalde (Km 17), bem como a construção de um muro ao redor da mesma.. 

REQUERIMENTO Nº1056/2017, 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 ampliação do sistema de abastecimento de água da Agrovila 

de Campinas. 
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REQUERIMENTO Nº1060/2017, 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 um sistema de abastecimento de água na Comunidade 

Bacabalzinho.  

REQUERIMENTO Nº1062/2017, 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 disponibilizar uma ambulância para atender as 

necessidades da Agrovila Bacabalzinho, Agrovila Campinas, Assentamento 05 de outubro, 

Assentamento do Alemão e região. 

REQUERIMENTO Nº1064/2017, 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 disponibilizar uma ambulância para atender as 

necessidades da Agrovila São Lucas, Assentamento Jesus de Nazaré, km 21, Agrovila Anita 

Garibalde (Km 17) e região. 

REQUERIMENTO Nº1066/2017, 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 construção de uma creche no Distrito de Apeú. 

REQUERIMENTO Nº1067/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 Micro Sistema de Abastecimento de água 

na Comunidade Campos Lindos, localizado ao lado do Sindicato Rural (EXPOFAC), na 

Avenida Barão do Rio Branco. 

REQUERIMENTO Nº1068/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - 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 na Comunidade 

Campos Lindos localizado ao lado do Sindicato (EXPOFAC), na Avenida Barão do Rio 

Branco. 

REQUERIMENTO Nº1069/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - 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, tubulação onde for necessário e 

asfaltamento na Rua: Araceli Sampaio, Travessa do Brilhante (Ramal), Trav. Jucilene Silva e 

Silva, Trav. Francisco Monteiro, Rua: Silvio Ramalho, Trav. Alba Paulina, Trav. Francisco 

José da Silva, Trav. Manoel Gregório, Trav. Elias Damasceno, Trav. Mistilete de Freitas, 

Rua: Maria de Nazaré da Cruz. Rua: Projetada VIII; Todas no Bairro: Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1070/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - 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, tubulação onde for necessário e 

asfaltamento na Av. General Gurjão e Trav. Amazônia ambas no Bairro: Imperador. 

REQUERIMENTO Nº1071/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - 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, tubulação onde for necessário e 

asfaltamento na Rua Projetada “A”, Parque Vitória Régia. 

REQUERIMENTO Nº1073/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior- 

Solicita 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, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua: Pedro de Melo no Bairro: Jagatá. 
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REQUERIMENTO Nº1074/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

Solicita 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, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua: Domingos de Sousa, no Bairro Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº1075/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - Solicita 

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, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua: Liliane Sousa, Bairro Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº1080/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

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, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua: Severino Pereira de Sousa, no Bairro: Jagatà. 

REQUERIMENTO Nº1081/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

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, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua: Pedro de Melo, na Comunidade: Ana Júlia. 

REQUERIMENTO Nº1082/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em 

suas metas prioritárias de trabalho o serviço de Abastecimento de água no Bairro Jagatá. 

REQUERIMENTO Nº1083/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em 

suas metas prioritárias de trabalho o serviço de Abastecimento de água na Comunidade Ana 

Júlia. 

REQUERIMENTO Nº1084/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em 

suas metas prioritárias de trabalho o serviço de manutenção de rede de iluminação pública do 

Bairro do Jagatá. 

 

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 18 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


