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Pauta da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 1º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 26/01/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

REQUERIMENTO Nº 124/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de drenagem, meio – fio e pavimentação da Rua Treze de Janeiro no Bairro 

Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 125/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, pavimentação asfáltica das 

Alamedas: Orquídea, Rosas, Cravos, Grampolas, Tulipas e em todas as vias do Loteamento 

Girassol no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 126/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, pavimentação asfáltica na Rua 

D. Pedro I, perímetro compreendido da Travessa Quintino Bocaiúva e Alameda das 

Margaridas no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 127/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de posteamento e iluminação pública na Rua João Ferreira Lima em toda sua 

extensão no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 128/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de sinalização em todas as vias públicas do Conjunto Residêncial Japinn. 

REQUERIMENTO Nº 129/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de ciclo faixas em toda a extensão da Rua Pedro Porpino até o Conjunto 

Residencial Japiin. 

REQUERIMENTO Nº 133/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de construção de uma ponte de concreto interligando a Travessa Santa Luzia 

coma Alameda Juraci Silva no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 134/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de construção de uma ponte de concreto no final da rua São João no Bairro 

do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 135/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço limpeza, desobstrução e dragagem no canal do Igarapé que passa no Bairro 

Cariri. 
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REQUERIMENTO Nº 136/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, pavimentação asfáltica das vias 

publicas no Loteamento Sonho Dourado no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 139/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

das vias públicas no Loteamento Vitória Régia no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 140/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

da Rua 1° de Maio, trecho compreendido da Rua Tiradentes, até o final da referida Rua no 

Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 141/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

da Alameda Liberdade, entre a Travessa Tiradentes até o seu final no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 142/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

da Rua São João, entre a Alameda Liberdade até a Rua 07 de Setembro no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 144/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

da Rua 13 de Janeiro perímetro compreendido da Travessa Tiradentes, até ao seu final no 

Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 145/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

da Travessa Tiradentes, perímetro compreendido da Rua Juraci Silva até a Rua 07 de 

Setembro no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 146/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, empiçarramento e asfaltamento 

da Rua Eurico Vale, perímetro compreendido da Rua Maximino Porpino até a Travessa W2 

no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 147/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, pavimentação asfáltica na Rua 

Ferreira Lima em toda a sua extensão no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 148/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

possibilidade em desapropriar a área do Camping Ibirapuera e transformar em Parque 

Ecológico Camping Ibirapuera. 

 REQUERIMENTO Nº 149/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de construção de um sistema de abastecimento de água no Bairro do 

Imperador. 



 
 

3 
 

REQUERIMENTO Nº 150/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço 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 do Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 151/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO – Solicito que 

a Mesa Diretora desta Casa estude a possibilidade em instalar uma COMISSÃO para elaboração 

de Revisão atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 158/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de drenagem, meio – fio e pavimentação da Rua Floriano Peixoto no Bairro 

Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 159/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de drenagem, meio – fio e pavimentação da Rua Juraci Silva no Bairro 

Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 160/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de drenagem, meio – fio e pavimentação da Rua São João, perímetro da 

Alameda Liberdade até o final de sua extensão no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 162/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de drenagem, meio – fio e pavimentação asfáltica da via pública na Rua 07 de 

setembro no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 163/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de reforma da Praça do Conjunto Parque dos Buritis. 

REQUERIMENTO Nº 167/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de construção de um Ginásio Poliesportivo na Escola Maria Inês Costa no 

Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº 168/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de construção de um Parque Ambiental no Conjunto jardim dos Tangaras 

incluindo a construção de espaço verde com área de descanso, playground, academia ao ar 

livre, área de alongamento e praça de convivência. 

REQUERIMENTO Nº 169/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de construção de um Parque Ambiental no Conjunto Parque dos Buritis 

incluindo a construção de espaço verde com área de descanso, playground, academia ao ar 

livre, área de alongamento e praça de convivência. 

REQUERIMENTO Nº 170/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de regularização fundiária do Conjunto Raio de Sol (Antiga COOPAMA).  

REQUERIMENTO Nº 171/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de tubulação na Avenida Maximino Porpino, perímetro que compreende 

entre a Rua Eurico do Vale e Passagem Santa Luzia, no Bairro do Cariri. 
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REQUERIMENTO Nº 172/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de empiçarramento, meio – fio, tubulação e asfaltamento na Alameda José 

Aniceto, entre a Rua Luiz Antônio Machado até o muro da Fazenda Flaboyant no Bairro da 

Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 173/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de asfaltamento na Rua Projetada C, entre Rua João Coelho da Mota e Rua 

Luiz Antônio Machado no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 174/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário e asfaltamento 

na Rua Ivanilton da Silva, perímetro da Rua Inácio Koury Gabriel com Duque de Caxias no 

Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 175/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de empiçarramento, tubulação onde for necessário e asfaltamento na Rua 

Pedro José da Costa, perímetro da Rua Inácio Koury Gabriel com Duque de Caxias no Bairro 

da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 176/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de construção de um Parque Infantil em frente à Associação dos Moradores 

e Amigos do Morrinho no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 177/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de construção de uma praça pública em frente à Associação dos Moradores e 

Amigos do morrinho no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 178/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de colocação de tubulação na Rua João Coelho da Mota, trecho 

compreendido da Rua Ivanilton da Silva Até o muro da Fazenda Flamboyant no Bairro da 

Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 179/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de recuperação da massa asfáltica na Rua São Francisco, entre a Rua João 

Henrique de Carvalho a Rua Rui Luiz de Almeida no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 180/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de colocação de massa asfáltica na Rua Antônio Bezerril, perímetro 

compreendido da Rua Duque de Caxias até o final do Loteamento Paraíso I, no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 181/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de construção de uma Creche no Bairro Saudade I. 

REQUERIMENTO Nº 182/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de construção de um sistema de abastecimento de água na comunidade do 

Morrinho no Bairro Saudade II. 
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REQUERIMENTO Nº 183/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma da Escolinha de Educação Infantil na Associação Amigos do 

Morrinho, no Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 186/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de empiçarramento, meio – fio, tubulação e asfaltamento na Rua Luiz 

Antônio Machado, entre a Rua João Coelho da Mota até o Igarapé Castanhal no Bairro da 

Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 187/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de empiçarramento, tubulação, meio – fio e asfaltamento na Alameda 

Raimundo Lourenço, entre a Rua Luiz Antônio Machado até o muro da Fazenda 

Flamboyant, localizado no Bairro da Saudade II. 

 

  

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

PROJETO DE LEI Nº 003/2017 de autoria da MESA DIRETORA – Dispõe sobre a redução do 

vencimento base do Cargo de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Castanhal, e dá 

outras providências.  

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 26 dias do mês de 

janeiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


