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Pauta da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

7º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 25/06/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 002/2020, de autoria do Vereador Welton Marlon – Indico ao Gestor 

Municipal, Projeto de Lei que disponha sobre a “Isenção de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) a proprietários de imóveis que tenham doenças graves, incapacitantes ou 

que sejam doentes em estágio terminal. 

INDICAÇÃO Nº 003/2020, de autoria do Vereador Nivan Noronha – Indico ao Gestor 

Municipal, através de sua Secretária competente de sua administração, encaminhar para 

apreciação e posterior aprovação no plenário deste egrégio poder, Projeto de Lei 

complementar que disponha sobre o Plano Municipal do Esporte, em conformidade com o 

que preconiza a Lei Municipal n° 009/2013.   

INDICAÇÃO Nº 005/2020, de autoria do Vereador Welton Marlon – Indico ao Gestor 

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

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

Legislativa Projeto de Lei que disponha sobre “a criação, no âmbito Municipal, o serviço de 

Disque – Denúncia, via telefone, para atender a qualquer tipo de queixa sobre violência ou 

abuso cometido contra idosos com chamadas gratuitas durante o dia, das oito às vinte e três 

horas.” 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 001/2018 de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas à implantar o Projeto de Lei de implantação nas unidades da Rede de 

Ensino Municipal de Saúde Serviços de Profissionais interprete/Tradutores da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 003/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto 

de Lei que disponha sobre a reserva de imóveis de programas habitacionais do Município, 

para portadores de necessidades especiais ou para famílias que possuírem as mesmas 

necessidades. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 004/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto 

de Lei que disponha sobre a outorga de bens imóveis Municipais, destinados a projetos 

Habitacionais de interesse social, administrados ou executados pela prefeitura Municipal de 

castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 005/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei que disponha sobre a implantação do Sistema de 

Rodízio de Plantão 24 horas nas farmácias em Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 006/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei que disponha sobre a Proibição de queimada no 

Município de Castanhal, estabelecendo penalidades.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 007/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei que disponha sobre o oferecimento de merenda 

escolar no período de férias, para alunos carentes da Rede Pública.  
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 008/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei que disponha sobre a Unificação de Procedimentos 

de Inspeção Sanitária de Estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de consumo 

humano de origem animal e vegetal, e cria o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, em 

conformidade à Lei Federal n° 9.712/1998 e ao Decreto Federal n° 5.741/2002, que constitui o 

Sistema de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA). 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 009/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei tornando obrigatório o fornecimento de alimentação 

diferenciada gratuitamente às crianças e adolescentes que sofrem de diabetes, hipertensão 

arterial, doenças celíacas e intolerâncias à lactose, na merenda de escolas e creches públicas 

no Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 010/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto instituindo o Programa Remédio em Casa. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 011/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei instituindo a Campanha sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde, para divulgar as consequências do uso indiscriminado de 

medicamentos pelas pessoas da 3° Idade. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 012/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de implantação de Ônibus Escolar da Saúde na Rede 

Municipal de Ensino, objetivos oferecer atendimento Odontológico, clínico geral, pediatria, 

assistentes sociais e exames laboratoriais. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 013/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, e 

viabilize estudos com vistas á construção e instalação de Postos de Apoio ao Taxista e 

Mototaxistas, para atendimento das necessidades básicas dos profissionais do Município de 

Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - NDICAÇÃO Nº 014/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, estudos 

com vistas a Instituir na Cidade de Castanhal, Programa de Distribuição gratuita de fraudas 

descartáveis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para crianças 

de zero a seis meses de idade, cuja renda familiar não ultrapasse um salário mínimo. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 015/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, estudos 

com vistas a instituir no âmbito Municipal o Programa de Distribuição de Cesta Básica para 

diabéticos, visando fornecer aos portadores de diabetes, de baixa renda, os alimentos 

necessários e preventivos a doença. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 016/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, estudos 

com vistas a Instituir na Cidade de Castanhal o Programa de Distribuição gratuita de fraudas 

geriátricas, através da Secretária Municipal de Saúde, para idosos enfermos, e pacientes 

portadores de necessidades especiais (CA) cuja renda familiar não ultrapasse um salário 

mínimo. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 017/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, estudos 

com vistas a implantar um Projeto que venha atender as crianças na faixa etária de zero a seis 

anos de idade, denominado de Creche e Escola em tempo INTEGRAL, sendo Projeto piloto 

para o Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 018/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto 

de revitalização nos espaços ociosos localizados no entorno do Estádio Maximino Porpino 

Filho e que sejam destinados as associações filantrópicas. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 020/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Implantação a Escola Municipal de Formação de 

Condutores de Veículos Automotores. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 021/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal, a criar uma Unidade de Saúde de 

referência com especialidades médicas aos servidores Públicos Municipal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 022/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a implantar Projeto Biblioteca Públicas nos logradouros públicos de nosso 

Município, um grande incentivo à leitura e ao conhecimento as Comunidades de nossos 

Bairros. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 025/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a destinar dotação orçamentária para criação de suprimentos de fundos 

para a Direção do Hospital Municipal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 026/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar a Secretária Municipal de Comunicação Social. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 027/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar a Secretária Municipal de Segurança Pública. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 028/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a instituir o Programa de Saúde Visual e Odontológica nas Escolas 

Públicas Municipais. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 029/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto 

de Lei que disponha sobre a isenção de imposto predial e territorial urbano para pessoas nas 

condições que específica. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 030/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto 

de Lei que disponha sobre a criação do auxílio uniforme aos servidores de carreira da Guarda 

Civil e dos Agentes Trânsito. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 031/2018 de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, implante o 

Projeto Passe Livre Atleta, que visem contemplar atletas de base em todas as categorias, com 

idade a ser definida pela Secretaria Municipal de Esporte e Laser. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 032/2018 de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, implante o 

Projeto Corpo em Ação, no Estádio Maximino Porpino Filho (Mimão), orientadas por 

profissionais de educação física, qualificados do Município. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 034/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei que Institui a Política Municipal de Prevenção às 

Doenças Ocupacionais dos Profissionais da Rede Pública do Município de Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 035/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar Projeto de Lei de Abertura de Crédito \espacial para a Execução do 

Centro Administrativo de Castanhal, no espaço físico da Secretaria Municipal de Ação Social. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 036/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar O Projeto “Eu Amo o Verde”, que irá arborizar os Bairros de 

Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 038/2018 de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar um Projeto de Lei Implantação do Núcleo Municipal de Estágios – 

NME. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 040/2018 de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar um Projeto de Lei aquisição de um veículo de apoio aos pacientes 

de hemodiálise no Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 042/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar O Projeto de Lei que disponha sobre o parcelamento, a edificação e 

a utilização compulsória de imóveis urbanos, sobre Imposto Predial e Territorial Urbano 

Progressivo no Tempo e a Desapropriação com o pagamento através de Títulos da Dívida 

Pública, no Município de castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 043/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos em todos aspectos juntamente com as Secretarias Municipais de Esporte e Educação e 

implantem em nosso Município o “O Projeto Esporte Paraolímpico nas Escolas”, com a 

finalidade de proporcionar aos alunos com deficiência matriculados na Rede Pública de 

Ensino do Município. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 045/2018 de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar um Projeto de incentivo cultural para os profissionais de Educação 

da Rede Municipal de Ensino, como forma de incentivar os profissionais a participarem de 

eventos culturais em nosso Município. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 048/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a implantar em nosso Município uma Escola Profissionalizante Municipal, 

para que venha atender a grande demanda de pessoas que precisam se capacitar com cursos 

de qualidade. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 049/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar em nosso Município um sistema de atendimento via telefônico 

denominado de “Linha Verde” a fim de atender a população em suas sugestões, reclamações e 

denúncias sobre agressões ao meio ambiente. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 050/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos em todos os aspectos, com vistas a encaminhar a esta Casa de Lei Projeto de Lei 

beneficiando os Agentes de Transporte e Transito 70% (setenta por cento) de risco de vida, 

bem como Projeto de Lei de adicional de insalubridade. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 052/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar um espaço para implantação de uma Clínica Ampliada e 

Especializada em Saúde da Criança, em parceira com as políticas do Governo Federal, em seu 

programa Brasil Carinhoso. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 054/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar projeto de incentivo a Usina de Compostagem e Tratamento de 

Lixo. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 055/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar um Projeto de Lei que disponha sobre premiação as escolas da rede 

Municipal de Ensino, com Reforma e aparelhamento, excursão e prêmios aos alunos, abono 

de 20% (vinte por cento) aos servidores da referida Escola proporcional a sua carga horária, 

incentivando as a alcançar em 5.0 pontos no seu IDEB. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 056/2018 de autoria da Vereadora VÂNIA 

NASCIMENTO - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a criar um Projeto de Lei que Regulamenta a concessão de benefícios 

eventuais emergenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social no Município de 

Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 075/2018 de autoria do Vereador Orisnei 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a apresentar um Projeto de Lei implantando a Subprefeitura no Bairro da 

Saudade. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 076/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas que seja implantado em nosso Município o Projeto Ensino Médio EJA – 

Ensino de Jovens e Adultos especificamente na Escola Municipal Pedro Coelho da Mota no 

Heliolândia. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 077/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize 

estudos com vistas a celebrar convênios com as Entidades Comunitárias Confessionais e 

Filantrópicas legalizadas no Município. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 078/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de 

Lei que disponha sobre a Concessão de Ponto Facultativo ao Servidor na data de seu 

aniversário. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 079/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de 

Lei de Revisão atualizada ao Código de Obras do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 080/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de 

Lei de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Efetivos da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 081/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

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

à implantar “O Programa de Assistência Técnica e Desenvolvimento Rural na Agricultura 

Familiar”, do Governo Federal através do Ministério do desenvolvimento Agrário. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 082/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

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

à criar Projeto criando o Programa de Urbanização integrado do Município, o referido 

Projeto visa implantar programa de urbanização integrada no Município de Castanhal, cujas 

metas são: dragagem de canais; implantação e melhoria das redes de esgoto; implantação e 

melhoria das redes de pluviais; construção de estações elevatórias e pavimentação de 

logradouros. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 083/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

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

à construção de um Camelodromo ou Shopping do Camelô, um dos motivos da criação é 

retirada dos vendedores ambulantes das calçadas, praças e outros, o projeto tem como 

objetivo a reurbanização da cidade. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 085/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

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

à implantar em nosso Município o Programa Produtor de Águas, através de um Projeto 

conveniado com a Agência Nacional de Águas do Governo Federal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 086/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

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

à implantar Projeto de padronização das calçadas com acessibilidade para deficientes, e que 

seja expansivo a toda Cidade de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 088/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

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

à implantar o Projeto de Lei que disponha sobre a criação do Programa Municipal de 

Esgotamento Sanitário no Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 089/2018 de autoria da Vereadora Maria de Jesus 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à construção de um Lar para Mulheres vítimas de agressão doméstica por seus 

maridos, equipada com psicólogo, assistentes sociais, educadores, recreadores, enfermeiros, 

cozinheiros, berçaristas e segurança. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 090/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde, à expansão do Programa Melhor em Casa, com a implantação 

de novas equipes no intuito de atender melhor os pacientes com doenças crônicas, idosos e 

outras limitações indicadas para o terapêutico em domicílio. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 091/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração com vistas a encaminhar para esta Casa Projeto de 

ampliação da Rua Adailson Rodrigues da Silva no Bairro do Jaderlândia, para que a mesma 

atravesse a BR – 316 e chegue até a Rua Marechal Deodoro, no sentido de facilitar o acesso e o 

escoamento do trânsito para o referido Bairro.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 092/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração com vistas a encaminhar para esta Casa Projeto 

Sociais que beneficie as Igrejas em Castanhal com doação de áreas de Terras pertencentes ao 

Município, para que as mesmas desenvolvam seus trabalhos e obras sociais. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 094/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo através da Secretaria de Saúde agende em 

suas metas de trabalho a criação do CAPS – AD (Centro de Assistência Psicossocial – Alccol e 

Drogas), o mesmo com finalidade de assistência e tratamento de dependentes químicos.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 095/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração com vistas a agendar em suas metas de governo 

Projeto visando adequar um Programa de Coleta Seletiva de Lixo, com a colocação de lixeiras 

padronizadas nas principais vias e praças do Município. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 096/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração com vistas a agendar em suas metas de governo 

Projeto disponibilidade um kit de primeiros socorros padronizados, para cada escola da Rede 

municipal de Ensino, o referido kit servirá para ajudar no socorro de pequenos acidentes 

(cortes, quedas e pequenos ferimentos), como também na verificação de pressão arterial com 

aparelho como componente do kit.     

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 097/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria de Agricultura, no sentido de que o executivo Municipal faça a aquisição de veículos 

(caminhões), para transportar a produção agrícola dos pequenos produtores desse Município, 

recebendo a denominação de “Caminhão do Agricultor”, que servirá exclusivamente 

conforme elaboração programática da Secretaria de Agricultura. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 098/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de que seja incluído em suas metas a construção de um 

CTA (Centro de Testagem Aconselhamento), e um SAE (Serviço de Atendimento 

Especializado). O primeiro com a finalidade de realizar diagnósticos de HIV, Hepatites virais 

etc. O segundo com a finalidade de organizar o tratamento de pacientes que vivem com HIV e 

outros patologias. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 099/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal, no sentido de que seja incluído em suas metas de governo 

ampliar e promover parcerias com Instituições de Ensino Superior para realização de cursos 

de especialização para profissionais de Educação que atuam nas escolas Municipais de 

Castanhal.  
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 100/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Planejamento e envie para apreciação e posterior aprovação deste 

Parlamento Projeto de lei que disponha sobre o Plano de Incentivo Empresarial, visando 

estimular a geração do Emprego e Renda, suprir aos setores deficientes da cadeia produtiva e 

de serviços no âmbito Municipal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 101/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Planejamento e envie Projeto de Lei estipulando o parcelamento das 

principais dividas de tributação, como exemplo o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU e Imposto sobre Serviços – ISS. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 102/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde, Projeto de Lei de instalação/construção de mais uma Unidade 

de CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, no âmbito do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 103/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, um CRAS Móvel, com equipe multidisciplinar 

itinerante e uma Unidade Móvel de Atendimento. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 106/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à criar mais um Conselho Tutelar no Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 108/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à implantar o Programa Banco de Alimentos do Governo Federal, através do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no Município de Castanhal.   

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 109/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à aderir o Programa de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva – 

Esporte e Lazer da Cidade do Governo Federal, no Município de Castanhal, através do 

Ministério do Esporte. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 110/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à aderir o Programa Esporte e Laser da Cidade – Praças da Juventude do Governo 

Federal, no Município de Castanhal, através do Ministério do Esporte.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 112/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à criar Projeto de Lei que disponha sobre a Páscoa Fraterna no Município de 

Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 113/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à criar Projeto de Lei que disponha sobre a implantação do Turismo Religioso no 

Município de Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 114/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à criar Projeto de Lei de que disponha sobre o uso de Mototaximetro. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 115/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à criar Projeto de Lei de Proposta de Revisão atualizado do Código de Postura do 

Município de Castanhal. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 119/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com 

vistas à aderir o Programa do Governo Federal “Descoberta do Talento Esportivo”, no 

Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 121/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde e inclua em suas metas de governo a implantação do Programa 

Saúde do Adolescente em Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 122/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Planejamento e inclua em suas metas de governo a implantação do 

Centro de Tradições Nordestina. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 125/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito na possibilidade em enviar a essa Casa Projeto de 

Lei proibindo Auto – Escolas em nossa Município a realizar aulas com veículos em frente ás 

Escolas da Rede de Ensino Municipal, Estadual, Federal e Particulares.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 126/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde, com vista a implantar o Projeto Telemedicina no Munícipio de 

Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 135/2018 de autoria do Vereador Welton Marlon - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que disponha 

sobre a criação do programa “Salvar Vidas”. A sugestão deste parlamentar visa atender no 

programa os pacientes portadores de câncer, cardíacos e diabéticos com exames de 

ressonância magnética, tomografia, mamografia e consultas com médicos especialistas. E que 

seja afixada nas unidades de saúde o referido Programa, com todo o seu conteúdo 

programático. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 137/2018 de autoria do Vereador Francisco das 

Chagas do Ó - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria Municipal de competente, para que o mesmo envide esforços no sentido de 

implantar em governo o Projeto “Escola Técnica Rural”, através da Secretária de Agricultura 

conveniada com o Instituto Federal do Pará – IFPA, ADEPARA e ITERPA a fim de capacitar 

os pequenos e médios agricultores da Zona Rural de nosso Município. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 139/2018 de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria Municipal de competente, a possibilidade em celebrar convênio com o 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Castanhal – STTR, haja vista a 

possibilidade em adquirir através de aquisição conveniada um veículo a fim de atender as 

necessidades do Sindicato.  
MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 146/2018 de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto 

Ordinário Convênio com órgãos de entidades oferecendo aos produtores rurais treinamento 

de mão de obra com técnicos na área, haja vista a necessidade de oferecer aos produtores 

rurais treinamento com profissionais qualificados, adequando – os manejos da terra. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 147/2018 de autoria do Vereador Edivam 

Damasceno - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei 

Instituindo o Programa Municipal de Desenvolvimento Rural e a concessão de incentivos para 

a implantação, expansão ou ampliação de infraestrutura nas propriedades rurais e 

agroindustriais do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 149/2018 de autoria do Vereador Chagas Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo realizar uma Campanha de sensibilização a doação 

optativa do imposto de renda, retida na fonte dos servidores públicos e sociedade em geral do 

Município de Castanhal, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.    

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 151/2018 de autoria do Vereador Chagas Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que disponha 

sobre a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 152/2018 de autoria do Vereador Chagas Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que disponha 

sobre a criação da Secretária Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 153/2018 de autoria do Vereador Ronílson Sena – 

O Vereador que esta subscreve, vem a presença de Vossas Excelências, conforme Regimento 

Interno, propor que após a Tramitação Regimental, seja remetida à Mesa Executiva da Câmara 

Municipal de Castanhal, a seguinte Indicação da Criação do Arquivo do Poder Legislativo.    

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 154/2018 de autoria do Vereador Romildo Márcio 

Costa – Indico ao Prefeito Municipal, para que o mesmo através da Secretária competente de sua 

administração viabilize estudos com vistas a realizar Concurso Público nas seguinte áreas, 

Professor em Educação Especial, Profissional de Apoio Escolar – Mediador e Professor de 

Apoio Escolar – Cuidador.  INDICAÇÃO Nº 156/2018 de autoria do Vereador Rafael Galvão – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

determine a reserva dos apartamentos térreos dos conjuntos habitacionais populares aos 

idosos e portadores de deficiências, contemplados como beneficiários nos programas 

habitacionais implantados pelo Poder Público Municipal.  
MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 157/2018 de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

– O Vereador com assento nesta Casa de Leis vem na forma regimental solicitar ao Executivo 

Municipal que através da Secretária de Industria e Comercio, em parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural – SENAR, possa realizar o Curso de Saúde e Segurança do Trabalho 

nas Industrias e Similares de Castanhal com o intuito de informa e prevenir doença e 

acidentes de trabalho.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 158/2018 de autoria do Vereador Antônio Leite de 

Oliveira – Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei 

que disponha sobre a concessão de passagem gratuita às mulheres gestantes no transporte 

coletivo urbano e rural no Município.   

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 161/2018 de autoria do Vereador Antônio Leite de 

Oliveira – Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei 

que verse sobre a Criação de uma Central de Libras no Município, garantindo a Comunidade 

Surda, acessibilidade através da Libras em órgãos públicos de Castanhal.  
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 163/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

castanheira – A Vereadora com a assento nesta Casa de Leis, usa deste instrumento para apresentar 

a este Plenário, a seguinte Indicação, que este Parlamento encaminhe expediente ao Prefeito 

Municipal, propondo a transformação da “Colônia 03 de Outubro” em “Distrito Municipal 03 

de Outubro.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 163-A/2018 de autoria do Vereador Nivan 

Noronha – Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei 

que disponha sobre o Código de Conduta da Guarda Civil de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 164/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a Criação do Grupamento Tático Operacional no âmbito do Município de 

Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 165/2018 de autoria do Vereador Ronilson Sena – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

institua Programa de Sustentabilidade Ambiental nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 166/2018 de autoria do Vereador Chagas Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que disponha 

sobre incentivo fiscal com dedução de 10% do IPTU, de forma optativa das pessoas físicas e 

jurídicas do Município de Castanhal, destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 167/2018 de autoria do Vereador Alacir Vieira 

Cândido Junior – O Vereador com assento nesta Casa de Leis vem na forma regimental solicitar 

ao Executivo Municipal que através da Secretária competente de sua Administração envide esforços 

no sentido de enviar para apreciação deste Parlamento Projeto de Lei que instituí o Programa 

Castanhal Sem Fronteira (PCSF), com finalidade de proporcionar educação e capacitação 

científica, tecnológica, profissional e inovação, por meio da concessão de bolsas de estudo, 

apoio a missões e imersão, vivência e intercâmbio em instituições internacionais de ensino de 

reconhecimento de excelência.  
MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 168/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira – Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de 

Lei que isenta os candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos 

para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente na administração do Município de 

Castanhal, conforme específica a Lei Federal n° 13.356, de 30 de abril de 2018. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 168-A/2018 de autoria do Vereador Márcio Costa 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa que viabilize estudos 

técnicos, para a elaboração de Projeto de Lei para criação de Professor de Licenciatura Plena 

em Informática. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 169/2018 de autoria do Vereador Márcio Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa para a criação de Programa de 

Estágios Remunerados para Estudantes dos Níveis Médio e Superior, nos diversos setores das 

Administração Pública Municipal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 170/2018 de autoria do Vereador Márcio Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa para a criação Auxilio 

Universitário para os estudantes de Castanhal que estejam na Graduação e em 

vulnerabilidade socioeconômica. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 171/2018 de autoria do Vereador Márcio Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa para elaboração do Marco 

Regulatório dos Serviços de Transporte Urbano de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 172/2018 de autoria do Vereador Márcio Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa para criação de Projeto de Lei 

criando o cargo de Monitor de Transporte Escolar. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 173/2018, de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira – Indicando ao Gestor Municipal, para que o mesmo juntamente com a Secretaria 

competente de sua Administração envide esforços no sentido de enviar para apreciação deste 

Parlamento Projeto de Lei que Regulamento a Efetivação de Profissionais que desempenham 

atividades de Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, 

contratados através de processo seletivo público anterior a Emenda Constitucional n° 51, de 

14 de fevereiro de 2006.    

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 174/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha sobre serviço de carona 

remunerada gerenciada por aplicativos no Município de Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 175/2018 de autoria do Vereador Orisnei 

Nascimento - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria Municipal competente de sua administração e envie Projeto de Lei que institui o 

programa de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes, denominado 

‘Programa Família Acolhedora no Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 176/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria Municipal competente de sua administração e envie Projeto de Lei de 

obrigatoriedade dos Guardiões de Piscina. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 177/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei de Criação do 

Programa COODENADOR MODELO.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 178//2018 de autoria do Vereador Welton Marlon 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha sobre a 

Capacitação do Corpo Docente e Funcional para prestação de primeiros socorros na Rede 

Pública, bem como nas Escolas de educação correspondentes na Rede Particular no 

Município de Castanhal.   

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 179/2018 de autoria do Vereador Jorge Luiz - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha sobre a Criação do 

Programa “Cidade Limpa”, com objetivo precípuo de manter a nossa cidade limpa, 

estabelecendo parcerias com entidades sociais , empresas privadas ou pessoas físicas 

interessadas em financiar a instalação e manutenção de lixeiras públicas, com direito a 

publicidade. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 180//2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha sobre a criação 

do Grupamento Canil da Guarda Municipal de Castanhal. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 181//2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha no âmbito 

do Munícipio de Castanhal, denominada de Campanha “Doadores do Futuro” a ser realizada 

nas Escolas Públicas e Privada da Rede Municipal de Ensino. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 182//2018 de autoria do Vereador Ronílson Sena - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha no âmbito do Município 

de Castanhal, a Política Municipal de Assistência à Saúde de Alunos com Diabetes nas Escolas 

da Rede Municipal de Ensino. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 201/2018 de autoria da Vereadora Maria de Jesus 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha no âmbito do 

Município de Castanhal, a Campanha de “Prevenção Contra Hipertensão e Aterosclerose em 

Crianças”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 202/2018 de autoria da Vereadora Maria de Jesus 

- Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a 

Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha no âmbito do 

Município de Castanhal, sobre a obrigatoriedade de realização do exame Eco cardiografia 

Fetal nas gestantes atendidas pela Rede Municipal de Saúde do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 203/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que cria a gratificação 

especial de alta complexidade, para os servidores lotados nos espaços de acolhimento, 

vinculados à Secretaria municipal de Assistência Social. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 204/2018 de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira - Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente 

com a Secretaria competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha no âmbito 

do Município de Castanhal, o Auxílio Fardamento dos Agentes de Trânsito e Transporte da 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 205/2018 de autoria do Vereador José Arledo - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

competente de sua administração e envie Projeto de Lei que disponha sobre a criação da semana 

do empreendedorismo nas Escolas Públicas da Rede Municipal de ensino de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 206/2018 de autoria do Vereador Chagas Costa – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a construção de um Centro Clínico de Referência para animais domésticos no 

Município de Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 221/2018 de autoria do Vereador Rafael Galvão – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal 

de Trânsito divulgar semestralmente, por meio da internet, relatórios sobre a receita 

arrecadada com a cobrança de multas de trânsito municipais e sua destinação. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 222/2018 de autoria do Vereador Rafael Galvão – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre o agendamento telefônico de consultas médicos na rede pública municipal de 

saúde de Castanhal, para atendimento as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

gestantes, pessoas portadoras de deficiência e/ou mobilidade reduzida. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 223/2018 de autoria do Vereador Rafael Galvão – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identificação para funcionários, que 

prestam serviços de segurança, em casa noturnas, bares, restaurantes e eventos, no âmbito do 

Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 224/2018 de autoria do Vereador Rafael Galvão – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a Infância Sem Pornografia e o respeito dos serviços públicos municipais à 

dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de 

especial fragilidade psicológica. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 226/2018 de autoria dos Vereadores Jorge Luiz, 

Alacir Vieira, Rafael Galvão e José Arledo – Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo 

envie para esta Casa Projeto de Lei que autorize as empresas de transporte coletivo urbano a 

usarem aplicativos de monitoramento on-line de todos as linhas de ônibus municipais. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 227/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que venha 

instituir no Município de Castanhal, o Plano Diretor de Arborização Urbana, instrumento 

que se constitui de Normas e Padrões permanentes, para definição de diretrizes e estratégias 

para o planejamento, implantação, reposição, expansão, manejo e manutenção da arborização 

e áreas verdes urbanas. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 228/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

estabeleça normas regulamentares sobre procedimento administrativo de apuração de 

infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados da Administração e que 

institui no âmbito do Município de Castanhal, a Comissão Permanente de Ética e Disciplina 

nas Licitações e Contratos. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 229/2018 de autoria do Vereador José Arledo – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico na Zona Rural e Urbana do 

Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 230/2018 de autoria do Vereador José Arledo – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha que Institua através de iniciativas de patrocínio de Atletas, de equipes ou da adoção 

de atletas, treinadores, ligas ou agremiações, em qualquer modalidade esportiva, por parte de 

pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de angariar recursos para o desenvolvimento do 

esporte amador.     

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 231/2018 de autoria do Vereador José Arledo – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei que 

disponha sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades para a orientação de 

primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 

morte súbita de recém-nascidos. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 232/2018 de autoria do Vereador Nivan Noronha – 

Indico ao Executivo Municipal, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto de Lei de Criação 

do “Museu dos Esportes” no âmbito do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 233/2018 de autoria do Vereador Márcio Costa - 

Indicando ao Executivo Municipal para que o mesmo viabilize estudos juntamente com a Secretaria 

Municipal de competente, para que o mesmo envie para esta Casa Projeto que estabeleça normas 

de descarte de livros didáticos, nos termos do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, 

no âmbito da Administração Municipal de Castanhal. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 001/2019, de autoria do Vereadora Luciana 

Castanheira – Indico ao Gestor Municipal, para que o mesmo juntamente com a Secretaria 

competente de sua administração envide esforços no sentido de enviar para apreciação deste 

parlamento Projeto de Lei que disponha sobre a criação do Projeto de adoção de lixeiras por 

particulares. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 002/2019, de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira – Indico ao Gestor Municipal, para que o mesmo juntamente com a Secretária 

competente de sua Administração envide esforços no sentido de enviar para apreciação deste 

Parlamento Projeto de Lei que disponha sobre a implantação de sinalização de trânsito, com 

placas de regulamentação, advertência e indicação, em todas as estradas rurais localizadas no 

Município de Castanhal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 003/2019, de autoria do Vereador José Janildo –

Indico Projeto de Lei crido incentivo fiscais para pessoas físicas proprietários de residências, 

ou locatário, que realizem a separação de recicláveis e destinação correta de seu lixo 

domiciliar. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 004/2019, de autoria do Vereador Márcio Ramos 

da Costa – Indico para elaboração de Projeto de criação do Acervo Histórico – Cultural do 

Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 005/2019, de autoria do Vereador Márcio Ramos 

da Costa – Indico para elaboração de Projeto de Lei para criação do Centro de Atendimento 

Jurídico da Família. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 006/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira – 

Indico Projeto de Lei institui fornecimento de dispositivo móvel de segurança para vítimas de 

violência doméstica contra mulher, no âmbito do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 007/2019, de autoria do Vereador José Arledo – 

Indico Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de portal eletrônico de segurança nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÂO Nº 008/2019, de autoria do Vereador Carlos Alberto 

– Indico ao Senhor Prefeito que encaminhe para apreciação desta Casa Legislativa Projeto de 

Lei que disponha sobre a Criação de uma Coordenadoria Rural de Obras, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 009/2019, de autoria do Vereador José Arledo – 

Indicando ao Gestor Municipal, para que encaminhe para apreciação desta Casa Legislativa, 

Projeto de Lei que disponha sobre a “ Criação de Pólos de Ecoturismo na Cidade de 

Castanhal”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 010/2019, de autoria de Todos os Vereadores – 

Indico a desapropriação uma área de terra localizada ao lado do Canal Salgado Grande, a fim 

de que seja construído um espaço público de lazer para atender as atividades esportivas e 

físicas da comunidade com campo de futebol de areia, quadra de vôlei e academia ao a livre. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 011/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira 

Candido Júnior – Indico ao Poder executivo Municipal, para que o mesmo encaminhe a Câmara 

Municipal de Castanhal, Projeto de Lei que disponha sobre a criação do “Programa Municipal 

Aprendiz Modelo. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 012/2019, de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

– Indico ao Poder executivo Municipal, para que o mesmo encaminhe a Câmara Municipal de 

Castanhal, Projeto de Lei que disponha sobre adesão ao “Programa Saúde na Hora”. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 013/2019, de autoria do Vereador Antônio Idalmir 

– Indicando ao Poder Executivo Municipal, que estabeleça nas suas metas de Governo, a criação 

de um serviço específico de Guarda Protetiva, que se caracterizará por um grupo treinado da 

Guarda Municipal de Castanhal, que fará rondas e diligências no sentido de dar proteção as 

mulheres que estão sob medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 015/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – 

Indico que viabilize estudos técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de 

Projeto de Lei criação de Programa de Estágios Remunerador para Estudantes dos Níveis 

Médio e Superior, nos diversos setores da Administração pública Municipal.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 016/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – 

Indico que viabilize estudos técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de 

Projeto de Lei para criação do cargo de Professor de Licenciatura plena em Informática. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 017/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – 

Indico que viabilize estudos técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de 

Projeto de Lei para criação da Escola de arte e Cultura da Juventude. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 018/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – 

Indico que viabilize estudos técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de 

Projeto de Lei criando o cargo de monitor de transporte escolar.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 019/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – 

Indico que viabilize estudos técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de 

Projeto de criação do Auxilio Universitário para os estudantes de Castanhal que estejam na 

graduação e em vulnerabilidade socioeconômica.  

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 021/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon 

– Indico ao Gestor Municipal, que encaminhe para esta Casa Leis, Projeto de Lei que autoriza 

o Poder Executivo Municipal a proceder a alienação, sob forma de doação, de áreas de terras 

pertencentes ao patrimônio Municipal localizada no Bairro Bom Jesus, Comunidade Jardim 

das Flores, medindo 12 x 40 metros, perímetro que compreende a Rua Hortência, Travessa 

Tango, Travessa Vileta e Rua Quatro de Julho, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Sede 

Central Jaderlândia.    

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 022/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz – 

Indico ao Gestor Municipal, que possa encaminhar para analise deste Parlamento, 

juntamente com as classes profissionais de nosso Município, Projeto de Lei que estabeleça 

normas para a exploração do serviço de transporte coletivo de Passageiros, por taxi lotação no 

Município de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 023/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz – 

Indico que viabilize estudos técnicos, através das Secretarias competentes, para construir um 

terminal de embarque e desembarque para os profissionais de taxi lotação no Município de 

Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 024/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon 

- Indico ao Prefeito Municipal, para que o mesmo realize estudos técnicos com vistas a encaminhar a 

este Parlamento para apreciação, Projeto de Lei que dispõe sobre o serviço de aplicativo de transporte 

de passageiro individual a taxímetro – táxi no Município de Castanhal. 
MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 025/2019, de autoria do Vereadora Luciana 

Castanheira – A Vereadora com assento nesta Casa legislativa solicita deste Douto Plenário, 

depois de cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado expediente INDICANDO 

ao Gesto Municipal, para que o mesmo juntamente com a Secretária competente de sua 

Administração envide esforços no sentido de enviar para apreciação deste Parlamento Projeto de 

Lei que Regulamento a Efetivação de Profissionais que desempenham atividades de Agente de 

Combate às Endemias, contratados através de processo seletivo público anterior a Emenda 

Constitucional n° 51, 14 de fevereiro de 2006.    
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 026/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - 

Indicando ao Prefeito Municipal, para que o mesmo realize estudos técnicos com vistas a 

encaminhar a este Parlamento para apreciação, Projeto de Lei que disponha sobre a criação do 

“Cargo de Vigia” para atuar nas mais diversas unidades municipais. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 027/2019, de autoria do Vereador José Arledo – 

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 Disponibilização Gratuita de Sacolas Biodegradáveis em 

Balneários do Município de Castanhal”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 028/2019, de autoria do Vereador José Arledo – 

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 Divulgação de Imagens e Informações, nos Sítios 

Eletrônicos dos Poderes Executivo e Legislativo”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 029/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira 

Júnior – 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 Instituição do Banco de Óculos para 

Fornecimento Gratuito de Armações de Óculos de Grau”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 030/2019, de autoria do Vereador Rafael 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 obrigatoriedade da presença de Intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), ou sistema que integre e supra essa função em todos as 

Agências Bancárias do Município de Castanhal”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 031/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira 

Júnior – 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 Industrialização, 

Comercialização, Armazenamento, Transporte, Distribuição, Manipulação e Uso de Cerol e 

Linha Chilena”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 032/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira 

Júnior – 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 “O Banco de Cabelos para Crianças e 

Adolescentes portadoras de Câncer no âmbito do Município de Castanhal”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 033/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – 

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 Obrigatoriedade de Placa de Identificação de Locação”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 034/2019, de autoria do Vereador Francisco das 

Chagas da Conceição Costa – 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 INSTITUIÇÃO DO 

DIA 05 DE SETEMBRO, COMO O DIA DO DESFILE OFICIAL DA SEMANA DA 

PÁTRIA NO BAIRRO JADERLÂNDIA”. 
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MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 035/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon 

da Silva Costa – 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 “O PROJETO DE 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 036/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon 

da Silva Costa – 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 CRIAÇÃO, NO 

ÂMBITO MUNICIPAL, DO COMITÊ DE TOLERÂNCIA ZERO PARA MORTALIDADE 

POR CANCÊR DE MAMA”. 

MATÉRIA REITERADA - INDICAÇÃO Nº 037/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon 

da Silva Costa – 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 IMPLANTAÇÃO DO 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

NO MUNICÍPIO”. 

REQUERIMENTO Nº 001/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção das vias do Bairro Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 002/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção do Ramal que dá acesso a Agrovila Pacuquara. 

REQUERIMENTO Nº 003/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção da Praça do Conjunto Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 004/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de ampliação da rede de abastecimento de água na Comunidade Jesus de 

Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº 005/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de ampliação da rede de abastecimento de água na Comunidade Jesus de 

Nazaré. 

REQUERIMENTO Nº 006/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção das vias do Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 007/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma academia ao ar livre na Agrovila Anita Garibaldi Km 

17. 

REQUERIMENTO Nº 008/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de abrigo de passageiros no Ramal da Agrovila Bacabal, na 

localidade de 05 de outubro (ao lado do Mercadinho do Wilson). 

REQUERIMENTO Nº 009/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de abrigo de passageiros no Ramal da Agrovila Bacabal, na 

entrada da Comunidade Bibiana. 
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REQUERIMENTO Nº 010/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de abrigo de passageiros no Ramal da Agrovila Bacabal, na 

entrada da Comunidade do Alemão. 

REQUERIMENTO Nº 011/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção das vias no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 012/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e valas, roçagem e empiçarramento onde for necessário nas Ruas 

da Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº 013/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de pavimentação asfáltica na Alameda Liberdade, no perímetro que 

compreende a Rua João Paulo II e Rua maria Gorete, no Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 014/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza das vias do Bairro Jardins das Acácias. 

REQUERIMENTO Nº 015/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de instalação de luminárias completas, onde for necessário, em toda extensão 

do Ramal do Km 23, na Comunidade Nazaré II. 

REQUERIMENTO Nº 016/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza das vias do Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº 017/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção do Ramal da Agrovila São Sebastião Km 21. 

REQUERIMENTO Nº 018/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de coleta seletiva, semanalmente na Agrovila São Sebastião Km 21. 

REQUERIMENTO Nº 019/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de coleta seletiva, semanalmente na Agrovila Anita Garibaldi Km 17. 

REQUERIMENTO Nº 020/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção do Ramal Km 09 na Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº 021/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção do Ramal da Agrovila Bacabal. 

REQUERIMENTO Nº 022/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de coleta seletiva, semanalmente na Agrovila São Lucas Km 23. 

REQUERIMENTO Nº 023/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção do Ramal da Agrovila São Lucas km 23. 

REQUERIMENTO Nº 024/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de coleta seletiva, semanalmente na Agrovila Bacabal. 
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REQUERIMENTO Nº 025/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de coleta seletiva, semanalmente na Agrovila Campinas. 

REQUERIMENTO Nº 026/2020, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e manutenção do Ramal da Agrovila Campinas. 

REQUERIMENTO Nº 027/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de asfaltamento, meio – fio e sarjeta na Travessa Floriano Peixoto, perímetro 

compreendido da Rua Tiradentes a Rua Kazumo Oyama no Bairro Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 028/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de instalação de um sistema de abastecimento de água na Agrovila de São Raimundo. 

REQUERIMENTO Nº 029/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de microssistema de água da Comunidade Campos Lindo no Bairro 

Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº 030/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

serviços de revestimentos primários, tais como meio fio, tubulação e asfaltamento na Rua 

Narumi Kataoka, no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº 031/2020, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e restauração das Praças localizadas no Conjunto Japim no Bairro 

Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 033/2020, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação de quatro áreas de embarque e desembarque de passageiros, na Rua 

Barão do Rio Branco no perímetro compreendido da Rua Floriano Peixoto até Irmã Adelaide 

no Bairro Centro, nos dois sentidos. 

REQUERIMENTO Nº 034/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza dos Ramis da Ass. Esportiva Beneficente Alvorada – AEBA, localizada no 

Km 03 da Rodovia Castanhal/Curuçá. 

REQUERIMENTO Nº 035/2020, de autoria do Vereador Orisnei Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Travessa das Malvinas, 

perímetro entre a Rua Antônio Bezerril dos Santos e a Rua José de Alencar no Bairro da 

Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 036/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços de manutenção (tapa buraco) na Avenida Brasília, no perímetro 

compreendido entre Travessa Espirito Santo e Travessa Rio de Janeiro, no Bairro Santa 

Helena. 

 REQUERIMENTO Nº 037/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços de manutenção (tapa buraco) na Avenida Manaus, no perímetro 

compreendido entre Travessa Espirito Santo e Travessa santa Catarina, no Bairro Santa 

Helena. 
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REQUERIMENTO Nº 038/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e desobstrução de valas e bueiros, e serviço de tapa buraco onde 

for necessário, na Rua Juarez Salviano, localizado no Bairro Jardim das Acácias. 

REQUERIMENTO Nº 039/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços de manutenção (tapa buraco) na Avenida Hélio Leite, localizado no Bairro 

Jardim das Acácias. 

REQUERIMENTO Nº 040/2020, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao 

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

realize serviços de pavimentação asfáltica na Rua Artur Soares, Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº 041/2020, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realize serviços de colocação de semáforo na Avenida Tiradentes, perímetro com Rua Honório 

Bandeira, localizada no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 043/2020, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao 

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

realize serviços de pavimentação asfáltica na Rua Antônio Bezerril no Bairro da Saudade I. 

REQUERIMENTO Nº 044/2020, de autoria do Vereador Márcio Costa – O Parlamentar com 

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

aprovado pelo Douto Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que esta Casa agende com 

os órgãos responsáveis uma audiência pública para discutir os precatórios aos servidores da 

educação. 

REQUERIMENTO Nº 045/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de redutores de velocidade e pintura de faixas de pedestres no Centro 

Educacional Semente do Saber, localizada na Travessa Rondônia, n° 6, no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 052/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza e empiçarramento da Travessa Raimundo Laves e demais vias 

onde haja necessidade, na Portelinha/loteamento São José, no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 053/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços manutenção nas lâmpadas dos postes de iluminação pública, na Alameda das 

Rosas e de mais vias onde haja necessidade, no Loteamento Vitória Régia, localizada no 

Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 054/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, raspagem e empiçarramento da Alameda das Roas e de mais vias 

onde haja necessidade no Loteamento Vitória Régia, localizada no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 059/2020, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de expansão de rede elétrica e instalação de luminárias, na Invasão da Usina de 

Asfalto, no Distrito do Apeú. 

REQUERIMENTO Nº 060/2020, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de instalação de luminárias, Loteamento Orlando Vilhena, ao lado da Usina de 

Asfalto, no distrito do Apeú. 
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REQUERIMENTO Nº 061/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de asfaltamento da Travessa 15 de Novembro, no perímetro da Travessa 1° de Maio 

até o Canal Paulo Titan, no Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº 062/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de asfaltamento da Travessa 7 de Setembro, no perímetro da Avenida Presidente 

Kennedy até a Avenida Barão do Rio Branco, no Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº 063/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de asfaltamento da Rua Nonato Vasconcelos, no perímetro da Avenida Presidente 

Vargas (BR 316) até a Avenida Barão do Rio Branco, no Bairro Cristo. 

REQUERIMENTO Nº 064/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de asfaltamento da Alameda Caiçara, no perímetro da Avenida Kazuma Oyama até a 

Alameda Osasco, no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 065/2020, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicito ao Executivo 

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

serviços de asfaltamento da Travessa Lauro Sodré, no perímetro da Avenida Presidente 

Vargas até a Rua Comandante Francisco de Assis, no Bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº 069/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – O Vereador 

com assento nesta Parlamento, no uso das atribuições que lhes conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, 

que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Prefeito, solicitando, em caráter de urgência, a 

prestação de contas no que se refere às aplicabilidades dos recursos provenientes da abertura 

de crédito especial no valor de R$ 14.000.000,00 (Quatorze Milhões), Lei Municipal N° 

0006/20, de 07 de maio de 2020. 

REQUERIMENTO Nº 070/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – O Vereador 

com assento nesta Parlamento, no uso das atribuições que lhes conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, 

que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Prefeito, solicitando, em caráter de urgência, o 

retorno dos atendimentos médicos no Posto Médico, localizada na Vila Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 071/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – O Vereador 

com assento nesta Parlamento, no uso das atribuições que lhes conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, 

que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Prefeito, solicitando, em caráter de urgência, a 

manutenção do Ramal do Km 20, que dá acesso a Vila Bom Jesus, a Agrovila Bacuri, a 

Comunidade João Batista e a Comunidade Manoel Amabi. 

REQUERIMENTO Nº 072/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – O Vereador 

com assento nesta Parlamento, no uso das atribuições que lhes conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, 

que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Prefeito, solicitando, em caráter de urgência, a 

manutenção das vicinais da Agrovila Cupiúba. 
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REQUERIMENTO Nº 073/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – O Vereador 

com assento nesta Parlamento, no uso das atribuições que lhes conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, 

que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Prefeito, solicitando, a reforma do Posto 

Médico, localizado na Vila Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 074/2020, de autoria do Vereador Edivam Damasceno – O Vereador 

com assento nesta Parlamento, no uso das atribuições que lhes conferidas pelo mandato, depois de 

cumpridas as prerrogativas do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUER a Mesa Diretora, 

que após ouvir o Plenário seja enviado expediente ao Prefeito, solicitando, a reforma da Escola 

José Isaías, localizada na Vila Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 075/2020, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

esforços para o Posto de Saúde do Conjunto Japiim, no Bairro Jardim das Acácias, preste 

serviços médicos 24 horas por dia. 

REQUERIMENTO Nº 076/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

serviços de revitalização da Praça da Matriz de São José, tendo em vista que a mesma se 

encontra completamente deteriorada, e é necessário a ação urgente do Poder Executivo, 

considerando que a mesma é um marco histórico, cultural e turístico para o Município. 

PROJETO DE LEI Nº 075/2019, de autoria do Vereador Romildo Márcio Ramos da Costa – 

Estabelece o agendamento telefônico de consultas médicos para pacientes idosos e/ou pessoas 

com deficiência, previamente cadastrados nas Unidades de Saúde do Município de Castanhal. 

PROJETO DE LEI Nº 004/2020, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI Nº 015/2019, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre 

alteração da alínea “e”, do inciso “I”, do §1°, do artigo 5° da Lei Municipal N° 025/08 de 22 de 

dezembro de 2008 que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa -  

CMDPI. 

PROJETO DE LEI Nº 007/2020, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre a 

alteração do artigo 1° da Lei Municipal n° 047/13, de 27 de dezembro, que denomina próprio 

e dá outras providências. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 25 dias do mês de 

junho do ano de 2020. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


