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Pauta da 65ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 17/10/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 186/2017 de autoria do Vereador Welton Marlon - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, “A Criação da Casa do Diabético na Estrutura 

Administrativa da Prefeitura de Castanhal.   

REQUERIMENTO Nº 1505/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental no Conjunto 

Residencial Jardim das Flores, localizado no Bairro Heliolândia.  

REQUERIMENTO Nº 1506/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Conjunto Residencial Jardim das 

Flores, localizado no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº 1507/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de construção de uma Creche no Conjunto Residencial Jardim das Flores, localizado 

no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº 1508/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de tratamento no sistema de abastecimento de água no Conjunto Habitacional 

Jardim das Flores, no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº 1509/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reparos em 10 (dez) postes que estão com suas lâmpadas queimadas na rede de 

iluminação pública na Rua Cereja do Conjunto Habitacional Jardim das Flores, no Bairro 

Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº 1510/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reparos em 09 (nove) postes que estão com suas lâmpadas queimadas na rede de 

iluminação pública na Avenida Tangos do Conjunto Habitacional Jardim das Flores, no 

Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº 1511/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reparos em 04 (quatro) postes que estão com suas lâmpadas queimadas na rede de 

iluminação pública na Travessa Bouganville do Conjunto Habitacional Jardim das Flores, no 

Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº 1512/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reparos em 09 (nove) postes que estão com suas lâmpadas queimadas na rede de 

iluminação pública na Avenida Rosas do Conjunto Habitacional Jardim das Flores, no Bairro 

Heliolândia. 
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REQUERIMENTO Nº 1513/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reparos em 09 (nove) postes que estão com suas lâmpadas queimadas na rede de 

iluminação pública na Travessa das Orquídeas do Conjunto Habitacional Jardim das Flores, 

no Bairro Heliolândia. 

 

 

                                                                                                                       
Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

PROJETO DE LEI  Nº 023/2017 de autoria do Vereador Chagas Costa – Dispõe sobre a 

dedução optativa do Imposto de Renda do Servidor Municipal destinado ao Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados em programas e projetos 

registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Castanhal e dá outras providências. 

Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a dedução do Imposto de Renda e aplicação direta em 

programas desenvolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Município de Castanhal. 

PROJETO DE LEI  Nº 024-A/2017 de autoria do Vereador Rafael Galvão – Institui a Política 

Municipal de Incentivo ao Esporte e dá outras providências. 

Art. 1°. Fica instituído no Município de Castanhal, Estado do Pará, a Política Municipal de 

Incentivo ao Esporte e ao Lazer com a finalidade de fomentar práticas de esporte, lazer e 

atividades físicas para o desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando bem – 

estar, promoção social e inserção na sociedade, consolidando sua cidadania, sendo regida 

pelos seguintes princípios: 

PROJETO DE LEI  Nº 028/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha – Torna obrigatório a 

exibição de informes publicitários nas salas de cinema do Município de Castanhal, 

esclarecendo as consequências do uso de drogas e dá outra providências. 

Art. 1°. É obrigatório, no âmbito do Município de Castanhal, a exibição de informes 

publicitários esclarecendo as consequências sofridas pelo organismo humano devido ao uso de 

drogas, assim como suas implicações sociais 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 17 dias do mês de 

outubro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


