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Pauta da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 27/04/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº1161/2017, 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 implantação de uma base da Guarda Municipal na Região 

II, que engloba as Agrovilas: Macapazinho, Boa Vista e Itaquí. 

REQUERIMENTO Nº1162/2017, 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 implantação de uma base da Guarda Municipal na Região 

III, que engloba as agrovilas: Santa Terezinha, Iracema, Paqucuara e São Raimundo. 

REQUERIMENTO Nº1163/2017, 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 implantação de uma base da Guarda Municipal na Região 

IV, que engloba as agrovilas: Calucia, Bacabal, São Lucas e Anita Garibaldi.   

 REQUERIMENTO Nº1165/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Sousa Sampaio- 

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 pavimentação asfáltica na via 

que dá acesso a agrovila do Bacabal. 

REQUERIMENTO Nº1166/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sousa Sampaio- 

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 construção de uma creche na 

agrovila de Iracema. 

REQUERIMENTO Nº1167/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sousa Sampaio- 

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 sistema de abastecimento de 

água na Comunidade do KM 09. 

REQUERIMENTO Nº1168/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sousa Sampaio- 

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

suas metas prioritárias de trabalho o serviço de Terraplenagem da Rodovia Transcastanhal, no 

trecho compreendido entre o Conjunto Fonte Boa e Agrovila de Iracema. 

REQUERIMENTO Nº1170/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon- Solicito que a Mesa 

Diretora, agende em suas metas administrativas Audiência Pública, para tratamos de assuntos 

concernentes a Agricultura o Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº1171/2017, 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 e empiçarramento de ruas no assentamento Nova Aliança em 

Macazinho. 

REQUERIMENTO Nº1172/2017, de autoria da 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 reforma dos bancos, adequação de um playgroud na Praça 

da Bíblia (Cristo Redentor). 
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REQUERIMENTO Nº1173/2017, de autoria da 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 reposição de luminárias na Praça da Bíblia (Cristo 

Redentor), tendo em vista que muitas estão queimadas, deixando alguns pontos no logradouro 

público ás escuras. 

REQUERIMENTO Nº1174/2017, de autoria da 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 colocação de uma placa da nomenclatura da Praça da 

Bíblia (Cristo Redentor), tendo em vista que com a ação do tempo o nome da nomenclatura 

na existente sumiu. 

REQUERIMENTO Nº1175/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente envie o mais breve possível 

para esta Casa as cópias das Leis Municipais que denominam os Bairros, as Agrovilas e o 

Distrito no Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº1176/2017, de autoria da 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 revitalização da iluminação pública no Bairro Betânia. 

REQUERIMENTO Nº1177/2017, 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   intensifique o serviço e educativos de fiscalização, em relação a falta de 

respeito por parte dos condutores de veículos de transporte coletivo, nas faixas de pedestres. 

REQUERIMENTO Nº1178/2017, 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 instalação de câmeras de monitoramento nas principais 

paradas de ônibus no Município de Castanhal. 

 

 

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

 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 27 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


