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Pauta da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 25/04/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº1134/017, de autoria do Vereador Márcio Costa- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de climatização do Posto de Saúde do Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº1136/017, de autoria do Vereador Márcio Costa- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de instalação de central de ar no alojamento da Guarda 

Municipal localizado no Hospital Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº1142/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de luminárias e paisagismo no canteiro central do 

Conjunto Residencial Jardim Tóquio. 

REQUERIMENTO Nº1143/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de abertura Travessa Altamira, ligando o Bairro Nova Olinda 

ao Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº1144/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de implantação de Ciclovias e Ciclo-faixas nas principais vias 

ligando os Bairros ao Centro da Cidade. 

REQUERIMENTO Nº1145/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento, colocação de meio fio da Rua Fortaleza no 

Bairro Santa Helena 

REQUERIMENTO Nº1146/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de instalar uma Academia ao Ar Livre na Praça em frente ao 

Conjunto Residencial Jardim Tóquio. 

REQUERIMENTO Nº1147/2017, de autoria do Vereador Joao Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio e limpeza da Rua: Santa Tereza, Bairro: Apeú. 

REQUERIMENTO Nº1148/2017, de autoria do Vereador Joao Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento e meio-fio, na Rua: Santa 

Maria, Bairro: Apeú. 

REQUERIMENTO Nº1149/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplagem, empiçarramento, tubulação onde forem 

necessário, meio-fio e colocação de um poste na Rua: Dona Odete, Bairro: Apeú. 
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REQUERIMENTO Nº1150/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma praça com uma Academia ao ar Livre 

na Rua: Holanda Pessoa, Bairro: Apeú. 

REQUERIMENTO Nº1151/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde forem 

necessário, meio-fio e asfaltamento na Alameda: Poty no Bairro: Apeú. 

REQUERIMENTO Nº1152/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, asfaltamento e sarjeta na Rua: Arthur Soares, no Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1153/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de meio fio e limpeza na Travessa 07 de Setembro no Bairro: 

Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1154/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio fio, asfalto e sarjeta na Rua: Maria de Nazaré, Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1155/2017, de autoria do Vereador Joao Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio-fio, asfalto e sarjeta na Rua: Visconde de Mauá, no Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1156/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio-fio, asfalto e sarjeta na Rua:15 de Novembro, no Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1157/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio-fio, asfalto e sarjeta, na Travessa Jovelino, no Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1158/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio-fio, asfalto e sarjeta, na Rua: Tancredo Neves, no Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1159/2017, de autoria do Vereador João Amaro- Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio-fio, asfalto e sarjeta, na Rua: E Q 02 E, no Bairro: Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº1160/2017, de autoria do Vereador Edivam Damasceno- Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de implantação de uma base da Guarda Municipal na Região 

I, que engloba as agrovilas: Castelo Branco,03 de Outubro, Cupiuba e Agrovila Nazaré. 
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Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 003/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha – 

Dispõe sobre Emenda Aditiva a Lei Orgânica do Município de Castanhal e dá outras providências. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 25 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


