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Pauta da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 20/04/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº1058/2017, 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 um sistema de abastecimento de água, para 

atender as necessidades da Agrovila São Sebastião, Ramal 21. Comunidade Pau te Acha. 

REQUERIMENTO Nº1085/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Criação da “Casa do Estudante Universitário de 

Castanhal”, para moradia de universitários de Castanhal que estudam em outros municípios. 

REQUERIMENTO Nº1086/2017, de autoria do Vereador Márcio 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 instalação de um Alojamento Público 

Municipal. 

REQUERIMENTO Nº1087/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa- Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de criação da Escola de Arte e Cultura da Juventude. 

REQUERIMENTO Nº1088/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa- Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Criação de um “Centro de Atendimento Jurídico da 

Familía”. 

REQUERIMENTO Nº1089/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa- Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Padronização visual da frota do serviço de transporte por 

ônibus do Município de Castanhal, com pinturas alusivas aos símbolos históricos/culturais da 

cidade e caracterização das linhas com códigos numéricos. 

REQUERIMENTO Nº1092/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio, terraplanagem e asfaltamento da Rua: D. Pedro I 

e o muro da “Quinta do Bosque”, no Bairro: Carirí. 

REQUERIMENTO Nº1093/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - 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 um Centro de Referência de Assistência 

Social- CRAS no Bairro: Cariri. 

REQUERIMENTO Nº1094/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - 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 semáforos na Trav. Lauro Sodré, com os 

seguintes cruzamentos: Rua: Hernane Lameira, Rua: Manoel Manoim, Rua: Euzébio 

Foreliza, Rua: Antônio Horácio e Rua: Castelo Branco, no Bairro: Milagre. 
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REQUERIMENTO Nº1097/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa- Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de Criação de um Heliponto às proximidades do Hospital 

Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº1098/2017, de autoria do Vereador Márcio 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 Academia ao Ar Livre na Vila de 

Pacuquara. 

REQUERIMENTO Nº1099/2017, de autoria do Vereador Márcio 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 Praça da Vila Pacuquara. 

REQUERIMENTO Nº1100/2017, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento das Ruas da Vila 

Pacuquara. 

REQUERIMENTO Nº1101/2017, de autoria do Vereadora Maria de Jesus- 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 nova ponte em substituição a 

danificada no Ramal Trans.- Leite, via de acesso a Comunidade Castanhalzinho. 

REQUERIMENTO Nº1117/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Júnior - 

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

suas metas prioritárias de trabalho o serviço de melhorar a qualidade dos transportes coletivos, 

exigindo e fiscalizando através da SEMUTRAN os ônibus, para que transitem sempre em 

perfeitas condições atendendo o transporte coletivo e obedecendo todas as normas de 

segurança em nosso Município. 

 REQUERIMENTO Nº1119/017, 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 revitalização e colocação de mais lixeiras ao longo da 

Avenida Barão do Rio Branco. 

REQUERIMENTO Nº1120/017, 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 revitalização e colocação de mais lixeiras na Praça do 

Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº1121/017, 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 revitalização e colocação de mais lixeiras na Praça do 

Estrela. 
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Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Lei Nº 009/2017 de autoria do Vereador  Antônio Idalmir – Dispõe sobre a definição 

de maus tratos  praticada contra os animais e dá outras providências. 

Art. 1°. Esta Lei define a conduta de maus tratos praticada contra os animais e estabelece 

punição. 

 

 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 20 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


