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Pauta da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 3º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 08/02/2018. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº133/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realizar serviços de pavimentação asfáltica nas ruas: 15 de Janeiro e Santa Ana, no Bairro do 

Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº134/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realizar serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na Alameda Margarida no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº135/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realizar serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na Alameda Hortência no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº136/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na Alameda Camélia no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº137/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na Alameda Begônia no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº138/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na Alameda Azaleia no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº139/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de meio fio, terraplanagem e asfaltamento na Alameda Violeta no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº140/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de extensão da linha da Empresa Ruth Transportes – Tangarás / Ipês até a 

Yamada Plaza. 

REQUERIMENTO Nº141/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de redutores de velocidade na passagem: São Jorge, entre a 

Quintino Bocaiúva e Maximino, no bairro: Cariri. 

REQUERIMENTO Nº142/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de 03 (três) redutores de velocidade na rua: 02 de Janeiro, perímetro que liga 

o Parque dos Castanhais ao Parque dos Buritis. 
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REQUERIMENTO Nº143/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de prolongamento da rua: Magalhães Barata, até a Passagem São João, via 

acesso a Escola São João Bosco no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº144/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de abrigos para passageiros nos conjuntos residenciais: Jardim 

dos Tangarás e Ipês. 

REQUERIMENTO Nº145/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma creche que possa atender os conjuntos residenciais: 

Jardim dos Tangarás e Ipês. 

REQUERIMENTO Nº146/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de um Posto de Saúde da Família que possa atender os 

conjuntos residenciais: Jardim dos Tangarás e Ipês. 

REQUERIMENTO Nº147/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma praça poliesportiva no residencial Jardim dos 

Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº148/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma Escola de Educação Infantil no Residencial Parque dos 

Castanhais. 

REQUERIMENTO Nº149/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação do Jardim Sensorial, no parque Ambiental de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº150/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção da Creche da Melhor Idade. 

REQUERIMENTO Nº151/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma Feira Livre Coberta entre os conjuntos residenciais: 

Jardim dos Ipês e Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº152/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de balanços e brinquedos para crianças cadeirantes nas 

praças de lazer, localizadas no Município. 

REQUERIMENTO Nº153/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de implantação de equipamentos que emitem sinal sonoro suave, em 

complemento aos sinais visuais nas principais vias do Município de Castanhal, para maior 

segurança e locomoção dos pedestres com deficiência visual. 

REQUERIMENTO Nº154/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de empiçarramento, meio fio e asfaltamento na aleda das Malvinas, perímetro 

da rua: Antônio Porpino da Silva e rua: Sebastião Fernandes no Bairro da Saudade II. 
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REQUERIMENTO Nº155/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de redutores de velocidade na rua: Maria Maia, no bairro: 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº156/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize autorização a empresa responsável pela linha que faz o serviço de transporte coletivo 

urbano no bairro do Cariri, em realizar o itinerário na rua: Vitória Régia e Maria Maia, 

localizada nos Loteamentos Girassol e Bouganville. 

REQUERIMENTO Nº157/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de limpeza, meio fio, tubulação onde for necessário e asfaltamento, na rua 

Projetada 04, no bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº158/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de prolongamento, saneamento básico e asfaltamento da rua: Magalhaes 

Barata, até a passagem São João, via de acesso a Escola São João Bosco, no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº159/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de um Sistema de Abastecimento de Água no bairro: 

imperador. 

REQUERIMENTO Nº160/2018, de autoria do Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

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

realize serviços de construção de uma praça poliesportiva com: quadra de futsal, quadra de 

futebol de areia, quadra de vôlei, academia ao ar livre, concha acústica e área de lazer com 

brinquedos para as crianças no bairro: Imperador. 

PROJETO DE LEI Nº 002/2018, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL (Regime de 

Urgência) – Dispõe sobre a criação de cargos públicos para profissionais de Apoio Escolar – 

Cuidador e Profissional de Apoio Escolar – Mediador e a revogação dos artigos 2°,3°,4° e 5° e 

anexos I e II da Lei n° 028/2012, de 28 de maio de 2012, e dá outras providências. 

 

 

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

 

 

 

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

fevereiro do ano de 2018. 

  

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


