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Pauta da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

7º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 09/06/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇ ÃO Nº 038/2019, de autoria do Vereador Rafael Evangelista Galvão – Indicando ao 

Gestor Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as secretarias competentes de sua 

administração, envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara 

Legislativa: Projeto de Lei que disponha sobre a “proibição de nomeação de homens em 

cargos comissionados e contratação temporária de servidores da administração pública 

municipal direta e indireta que cometeram crimes de violência contra a mulher e dá outras 

providências”. 

INDICAÇ ÃO Nº 039/2019, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Souza Sampaio – 

Indicando ao Gestor Municipal a “criação de uma cooperativa municipal, com escopo de 

fazer cumprir o disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009”. 

INDICAÇ ÃO Nº 001/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho – Indicando 

ao Gestor Municipal a “implantação de lixeiras subterrâneas em espaços públicos do 

município”. 

REQUERIMENTO Nº 046/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – A Vereadora 

com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com que 

escreve o Art. 113 – Dependerá de deliberação imediata do Plenário, sem discussão o Requerimento 

que solicite: Urgência, depois de ouvido o Douto Plenário vem solicitar que seja encaminhado 

atencioso expediente Executivo Municipal, para que o mesmo agende em suas metas prioritárias e 

autorize a Secretária competente, em envidar esforços no sentido que seja cumprida Lei n° 13.987, 

de 7 de abril de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das 

aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos 

pais ou responsáveis dos estudos das escolas públicas de educação básica.   

REQUERIMENTO Nº 047/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – A Vereadora 

com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com que 

escreve o Art. 113 – Dependerá de deliberação imediata do Plenário, sem discussão o Requerimento 

que solicite: Urgência, depois de ouvido o Douto Plenário vem solicitar que seja encaminhado 

atencioso expediente Executivo Municipal, para que o mesmo agende em suas metas prioritárias e 

autorize a secretaria competente, em envidar esforços no sentido de: 

1 – Que não falte ou que reposto os Equipamentos de proteção Individual (EPI) com mais rapidez e 

de acordo com a necessidade, pois são itens de extrema importância, principalmente para os 

profissionais das unidades de saúde e hospitais públicos do Município; 

2 – Que os vencimentos dos trabalhadores da saúde, da segurança, vigilância sanitária, limpeza 

urbana e empregados de serviços essenciais sejam pagos no máximo até o último dia do mês 

referência;  

3 – Que durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 

de março de 2020, do Congresso Nacional, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional provocado pela pandemia, seja aplicado o GRAU Máximo (40%) de insalubridade 

para todos os trabalhadores da saúde, da segurança, vigilância sanitária, limpeza urbano e 

empregados de serviços essenciais, prevista no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto – Lei n° 5452, de maio de 1943. 
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REQUERIMENTO Nº 048/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

implantação de uma Central de Triagem para atender as pessoas com sintomas da Covid -  

19. 

REQUERIMENTO Nº 049/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – O parlamentar com 

assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita à Vossa Excelência, que após ouvido 

e aprovado pelo Douto Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja adotada as medidas 

competentes e necessários para que este Parlamento em transformar os recursos destinados à 

aquisição de passagens aéreas, inscrições em Congressos, Seminários e afins, além das diárias dos 

membros deste Parlamento não utilizados neste período de Pandemia do Covid – 19 e sejam 

destinados à Secretária de Assistência Social do Município de Castanhal para aplicação em 

Aquisição de Cestas de Alimentos em favor das pessoas em vulnerabilidade social.   

REQUERIMENTO Nº 050/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

recursos provenientes das Emendas Impositivas da Saúde para Aquisição de Kits de 

Medicamentos para serem distribuídos aos Pacientes atendidos pelo Município no tratamento 

da Covid – 19. 

REQUERIMENTO Nº 051/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

recursos provenientes das Emendas Impositivas da Saúde para Aquisição de Kits de Teste 

Rápidos para Diagnóstico da Covid – 19. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº938/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

academia ao ar livre na Agrovila Luiz Duarte. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº939/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

academia ao r livre na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº940/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº942/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho a possibilidade de anexar a escola 

Santo Agostinho a Escola Municipal Domingos Barros, localizada na Agrovila Luiz Duarte, 

haja vista que as mesmas eram agregadas a Escola Municipal José Henrique na Agrovila 

Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº943/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho a possibilidade de tirar o anexo da 

Escola Municipal Santo Agostinho, localizada na Agrovila Castelo Branco, haja vista que a 

mesma tem todas as possibilidades de atender a Comunidade.  
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº945/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 de areia, adequada com par de traves, refletores, rede de proteção e uma 

divisória para que a chuva não leve a areia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº946/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 lixeira para 

coleta seletiva de lixo na Agrovila Luiz Duarte. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº947/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 lixeira para 

coleta seletiva de lixo na Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº948/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 lixeira para 

coleta seletiva de lixo na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº949/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção do muro da 

Escola Santo Agostinho, na Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº950/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 parque 

infantil na Escolinha Santo Agostinho, na Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº951/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal Sebastião Venâncio até o Km 02. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº952/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal João Manu, até o Km 02. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº954/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal do São Lourenço até o Km 06. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº955/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Travessa do Telegrafo até o Km 02. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº956/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Aldeia até o Km 02. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº957/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Travessa Nazaré até o Km 03. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº958/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal no Ramal da Travessa São Joaquim I e II 

até o Km 10. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº959/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, Limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Travessa São Vicente até o Km 03. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº960/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Travessa Graças a Deus até o Km 03. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº961/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Travessa Mandante até o Km 02. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº962/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Travessa São Miguel até o km 02. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº963/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, limpeza, 

colocação de tubos onde for necessário no Ramal da Boa Vista até o Km 10. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº965/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 placas 

indicativas com os horários das saídas e chegadas dos ônibus que fazem as linhas das 

localidades nas Agrovilas. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº966/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 terminal 

Edgar Titan, com novos bancos, colocação de toldos, acessibilidade, reforma dos banheiros. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº968/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho um médico odontólogo para atender o 

Posto de Saúde da Família da agrovila Luiz Duarte. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº969/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 Posto 

Policial na Agrovila Luiz Duarte. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº970/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 Posto 

Policial na PA 102, no Ramal que dá acesso a Agrovila de Nazaré, próximo da Escola 

Municipal Santo Agostinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº971/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 placa 

indicativa com o nome dos Ramais João Manu e Sebastião Venâncio, no Km 22. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO N°972/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 placa 

indicativa com o nome da Agrovila Nazaré na PA 102. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº973/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 abrigo na 

Travessa São Miguel Ramal do Boa Vista. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº974/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 abrigo na 

Travessa José Rael Ramal do Boa Vista. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº975/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 abrigo no Km 

22 que dá acesso aos Ramais do João Manu e Sebastião Venâncio. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº977/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

climatização da Escola Municipal Alfredo Henrique Localizado na Comunidade Travessa 

Graças a Deus, Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº978/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

climatização da Escola Municipal Francisco Elias localizado na Comunidade Teté, Agrovila 

Nazaré. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº979/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

climatização de Climatização da Escola Municipal Joaquim Ângelo localizado no Distrito da 

Agrovila Nazaré.  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº980/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

climatização da Escola Domingos Barros Localizada na Colônia 03 de Janeiro, Agrovila Luiz 

Duarte. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº981/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de climatização da Escola 

Municipal Nossa Senhora de Nazaré localizada na Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº982/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - 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 

climatização da Escola Municipal Santo Agostino Localizada na Comunidade São Francisco 

na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº983/2018, de autoria do Vereador Francisco 

das Chagas do Ó - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria 

competente agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção do muro da 

Escola Santo Agostinho localizada na Comunidade São Francisco na Agrovila Castelo 

Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1015/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de tubulação no Ramal do Bacuri, próximo 

ao Sitio do Pica-Pau. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1016/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de um sistema de 

abastecimento de água na Comunidade do Iran localizado no Bairro do Jaderlândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1017/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de um sistema de 

abastecimento de água na Vila Bom Jesus, localizado na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1019/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de asfaltamento e meio fio na comunidade 

Maxixelândia na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1022/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de um sistema de 

abastecimento de água na Comunidade de Bacabalzinho, localizado na Agrovila de Bacabal. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1024/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de terraplanagem e asfaltamento das vias 

públicas da Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1025/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de terraplanagem e asfaltamento das vias 

públicas da comunidade Raio de Sol (antiga COOPAMA), localizada entre o SENAI e IFPA. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1026/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de pintura do Posto de Saúde da Agrovila 

Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1027/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de revitalização do Ginásio Poliesportivo na 

Agrovila Santa Terezinha, tendo em vista o péssimo estado e sem condições de uso. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1028/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de revitalização da Escola Leandra Paulino 

Correa na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1030/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de uma praça pública em 

frente a Igreja Católica na Agrovila 03 de Outubro. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1031/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de um ginásio poliesportivo 

na Agrovila 03 de Outubro. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1033/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar estudos com vistas a aquisição de duas máquinas 

leves com implementos com capacidade para atender a Agricultura Familiar de nosso 

Município. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1034/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar com MÁXIMA URGENCIA um plano de ação 

EMERGENCIAL para realizar limpeza geral do Bairro Santa Catarina. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1060/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar incentivo aos avicultores da Agricultura Familiar do 

Município de Castanhal, benefícios que atendam suas necessidades na criação de aves 

caipirão. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1061/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de reforma e climatização da Escola 

municipal José Izaias, localizada na travessa do Km 20, vila Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1063/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de um canteiro central em 

frente a BR 316 no perímetro que compreende o bairro Santa Catarina. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1075/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Princesa Amélia, no Bairro Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1076/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Princesa Leopoldina, no Bairro do Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1077/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Barão de Igarapé Mirim, no Bairro do Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1078/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Barão de Cametá, no Bairro Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1079/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de um canteiro central na 

Avenida General Gurjão, no Bairro do Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1080/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Antônio Almeida Lustosa, no Bairro Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1081/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Marques de Santa Cruz no Bairro Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1082/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de canteiro central na 

Avenida Romualdo de Seixas, no Bairro do Imperador. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1086/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de climatização da Escola Municipal Paulo 

Freire na Agrovila Cupiúba. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1087/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de reforma, ampliação e climatização da 

Escola Municipal Fernanda Nunes na Comunidade São Pedro (quilombolas), localizada no 

Ramal do Bacurí. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1088/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de reforma, ampliação e climatização da 

Escola Municipal Roberto Remige, no Assentamento João Batista, localizado no Ramal do 

Bacurí. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1089/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de um Sistema de 

Abastecimento de Água na Comunidade São Lourenço, localizado na Rodovia 03 de Outubro. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1090/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de uma Academia ao Ar 

Livre na Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1091/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de uma Creche, na Agrovila 

Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1092/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de dar apoio à Agricultura Familiar com doação de adubo 

orgânico, desvinculando o produtor em realizar serviços de produtos agrotóxicos. 

Considerando a importância de estes produtos orgânicos chegarem ao mercado com 

qualidade. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1096/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de colocação de container para lixo em 

pontos estratégicos no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1097/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar implantação de uma Academia ao Ar Livre no 

Bairro Bom Jesus. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1098/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de uma praça pública em 

frente à Igreja Católica no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1099/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de uma Creche em Tempo 

Integral no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1100/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de uma ponte de concreto 

sobre o igarapé que serpenteia a divisa entre os municípios de Castanhal e Inhangapí, na 

Comunidade São Pedro (quilombola). 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1101/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de colocação de uma ambulância 

permanente na Vila Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1102/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de colocação de uma ambulância 

permanente na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1103/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de colocação de uma ambulância 

permanente na Agrovila 03 de Outubro (Luiz Duarte). 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1104/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de empiçarramento, meio fio e asfaltamento 

das vias públicas da Agrovila 03 de Outubro (Luiz Duarte). 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1105/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de empiçarramento, meio fio e asfaltamento 

das vias públicas da Agrovila de Iracema. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1106/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de uma Academia ao Ar 

Livre no Assentamento João Batista. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1107/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de uma Academia ao Ar 

Livre na Agrovila Bacurí. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1109/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de uma Academia ao Ar 

Livre na Vila Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1114/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de uma praça em frente a 

Igreja Católica na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1115/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de reparos e reposição de iluminação 

pública na Comunidade Manoel Amando, localizada no Ramal do Bacurí. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1116/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de implantação de um sistema de 

abastecimento de água na Comunidade São Pedro, localizada no Ramal do Bacurí. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1117/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de um ginásio poliesportivo 

na Comunidade Bom Jesus, Km 20. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1118/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de conclusão do sistema de abastecimento de 

água na Comunidade Bom Jesus, Km 02. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1119/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar inauguração da Unidade de Saúde. Localizada no 

Km 02 da vila Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1120/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de empiçarramento, meio fio, colocação de 

tubulação e asfaltamento na Vila Bom Jesus, localizada na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1121/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de revisão e expansão da iluminação pública 

no Bairro Jardim das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1123/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de limpeza de um lixão que está sendo 

transformado as margens da Rodovia Castanhal/ São Francisco do Pará, próximo ao Bairro 

Jardim das Acácias. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1125/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de recuperação das vias públicas com 

empiçarramento, meio fio e asfaltamento no Bairro Jardim das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1129/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de reforma da praça pública na Agrovila 

Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1131/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar colocação de uma ambulância no Posto Médico da 

Agrovila Calúcia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1133/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviços de construção de (02) sistemas de 

abastecimento de água no Assentamento Nova Esperança, localizado na Rodovia 

Castanhal/São Francisco do Pará. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1134/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de expansão da rede de iluminação pública 

na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1136/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de implantação de uma Academia ao Ar 

Livre na Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1140/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de expansão do sistema de abastecimento de 

água no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1141/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de construção de um novo sistema de água na 

travessa Graças a Deus, localizado na Agrovila Nazaré. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1143/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de construção de um novo sistema de 

abastecimento de água na Travessa Mandante. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1145/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar implantação de uma Academia ao Ar Livre na 

Agrovila Castelo Branco. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1147/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar revisão técnica de iluminação pública na Agrovila de 

Iracema. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1148/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de recuperação das vias públicas da Agrovila 

Iracema. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1149/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de revitalização do Cemitério na Agrovila 

Iracema. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1150/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar serviço de revitalização da Praça Jaime Rocha, na 

Agrovila Iracema. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1151/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração relize serviço de construção de um minissistema de abastecimento de água 

para atender a comunidade de Nova Iracema, localizada na Agrovila Iracema. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1152/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração no sentido de realizar serviço de construção de vestiários com banheiros e 

bancos de suplentes coberto no Estádio Municipal da Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1153/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários, meio fio e asfaltamento 

Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1154/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração realize serviços de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no ramal do Zeca Chorão, 

localizado na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1155/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde for necessário no Ramal do Irmão Luís, localizado 

na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1156/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração, realize serviços de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no Ramal do Lino, localizado 

na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1157/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no Ramal do Brás, localizado 

na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1158/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, colocação de tubulação onde forem necessários 

no Ramal do Antônio Bentes, localizado na Estrada que dá acesso a Agrovila de 

Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1159/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviços de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no Ramal do Curuperé, 

localizado na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1160/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no Ramal do Januário, 

localizado na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1161/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde for necessário no Ramal do Castanhalzinho, 

localizado na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1162/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde for necessário no Ramal do zé Luiz, localizado na 

Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1163/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no Ramal do Nego, localizado 

na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1164/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de abertura, limpeza, desobstrução de córregos, 

patrolamento, colocação de tubulação onde forem necessários no Ramal da Dona Rita, 

localizado na Estrada que dá acesso a Agrovila de Macapazinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1165/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de construção de uma Quadra Poliesportiva na Agrovila 03 de 

Outubro (Luiz Duarte). 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1167/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de construção de um muro nas mediações da Escola 

Municipal Paulo Freire na Agrovila Cupiúba. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1169/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviços de reformas na Escola Municipal José Pedro de Araújo, 

localizado no Km 02 da Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1171/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviços de reforma, adequação, iluminação e adaptação especial do 

Ginásio Poliesportivo, localizado na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1183/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de patrolamento do Ramal da Miriam, localizado na Agrovila 

03 de Outubro. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1186/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize implantação de 50 hectares de mandioca na zona rural de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1187/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize o Projeto Rural com Patrulha Mecanizada para reabertura de 

Ramais e Patrolamento dos trechos críticos das estradas vicinais do Município. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1188/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize Projeto de implantação da feira itinerante do peixe vivo e 

hortifrutigranjeiro da Agricultura Familiar com estrutura móvel, com condições de atender 

os bairros de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1355/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

de sua administração no sentido de realizar que implante o Projeto Rural, com serviços 

emergências adequados de qualidade nos Ramais da Zona Rural de Castanhal. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1370/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize implantação do Modelo de Estacionamento de 45º, na Rua Paes de 

Carvalho, entre a Rua Maximino Porpino e Rua Quintino Bocaiúva, servindo como Modelo 

Piloto em nosso Município. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1371/2018, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de 

sua administração realize serviço de revitalização do Centro de Educação Infantil Menino 

Jesus, localizado no Bairro Bom Jesus, que se encontra em péssimas condições, sem as 

mínimas condições em atender as crianças matriculadas nesta Unidade Escolar.  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 214/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente 

de sua administração, realizar serviço de construção de abrigos para passageiros de transporte 

coletivo no Bairro Bom Jesus. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 215/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente 

de sua administração, realizar serviço de limpeza empiçarramento e asfaltamento na Travessa 

Alcântara da Fonseca localizado entre o Bairro Bom Jesus e Bairro Heliolândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 402/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno – Solicito do Douto Plenário, através da Diretoria Legislativa, que seja encaminhado 

atencioso expediente ao Excelentíssimo Gestor Municipal, para que o mesmo tome as 

providências junto a Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que a Secretária retirou o 

veículo (ambulância), que realizava os serviços de atendimento na Unidade de Saúde da 

Agrovila de Santa Terezinha.  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 441/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria Municipal 

de Obras, em autorizar serviços de empiçarramento, tubulação e asfaltamento na Agrovila Luiz 

Duarte (Agrovila 03 de Outubro). 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 479/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente, 
na possibilidade de criar um espaço com infraestrutura adequada na parte central da Praça do 

Estrela, atendendo as necessidades da Associação dos Empreendedores da Praça do Estrela, para que 

os mesmos possam trabalhar legalmente com a autorização do Executivo. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 493/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente 

possa realizar serviço de colocação de luminárias completas na área da Comunidade do Jagatá, bem 

como reparos nas existentes, tendo em vista a completa escuridão em que se encontram os moradores 

do referida Comunidade localizada no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 518/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo autorize a Secretaria Municipal 

de Transporte e Trânsito a realizar serviços de construção de três lombadas na Rua Laureno 

Francisco de Melo, no Bairro Jaderlândia. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 519/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo autorize a Secretaria Municipal 

de Transporte e Trânsito a realizar serviços de construção de duas lombadas e pinturas de 

faixas na Rua São José, na Agrovila Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 520/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo autorize a Secretaria Municipal 

de Obras a realizar serviços de Coleta de Lixo na Rua Joaquim Alves (Rua do Cemitério), 

perímetro compreendido do Cemitério até a Casa da Senhora Maria Venâncio, na Agrovila 

Castelo Branco. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 521/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo autorize a Secretaria Municipal 

de Oras a realizar serviços de empiçarramento na Rua Nazaré, no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 522/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo autorize a Secretaria Municipal 

de Oras a realizar serviços de empiçarramento e asfaltamento da Alameda Matos, no Bairro 

Saudade. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 523/2019, de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo autorize a Secretaria Municipal 

de Oras a realizar serviços de empiçarramento e asfaltamento da Rua José de Alencar, no 

Bairro Saudade. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 08 dias do mês de 

junho do ano de 2020. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


