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Pauta da 66ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 19/10/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1514/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de tubulação empiçarramento, colocação de sarjeta, meio fio, drenagem e 

pavimentação asfáltica na Alameda das Acácias, Conjunto Alamandas, Bairro Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1515/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de tubulação empiçarramento, colocação de sarjeta, meio fio, drenagem e 

pavimentação asfáltica na Alameda das Alamandas, Conjunto das Alamandas, Bairro 

Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1516/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjeta, meio fio, drenagem e 

pavimentação asfáltica na Alameda Jasmim, Conjunto das Alamandas, Bairro Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1517/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de tubulação empiçarramento, colocação de sarjeta, meio fio, drenagem e 

pavimentação asfáltica na Alameda Girassol, Conjunto das Alamandas, Bairro Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1518/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de tubulação empiçarramento, colocação de sarjeta, meio fio, drenagem e 

pavimentação asfáltica na Rua Raimundo Pádua, Bairro Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1519/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de tubulação empiçarramento, colocação de sarjeta, meio fio, drenagem e 

pavimentação asfáltica na Alameda Lírios, Conjunto das Alamandas, Bairro Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1520/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

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

administração, realizar serviços de manutenção de rede de iluminação pública no Conjunto 

Providentino. 

REQUERIMENTO Nº 1521/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

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

administração, realizar serviços de limpeza urbana nas vias públicas do Conjunto 

Providentino. 

REQUERIMENTO Nº 1522/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

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 Paulo Fontelles, no Conjunto Providentino. 

 

 

 



 
 

2 
 

 

REQUERIMENTO Nº 1523/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior - 

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

administração, realizar serviços de implantação de um sistema de abastecimento de água no 

Conjunto Providentino. 

REQUERIMENTO Nº 1526/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito deste 

Douto Plenário, que seja encaminhado atencioso expediente a Mesa Diretora deste Poder, a 

possibilidade de agendar em dia e hora neste Parlamento, AUDIÊNCIA PÚBLICA, com todos 

os órgãos envolvidos em segurança e os seguimentos organizados da sociedade, para 

tratarmos sobre SEGURNÇA PÚBLICA em Castanhal e Região. 

REQUERIMENTO Nº 1527/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realizar serviços de colocação de parque de brinquedos infantis na Praça do Conjunto 

Bibiana II, no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1528/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realizar serviços de colocação de redutores de velocidade e faixa de pedestres as proximidades 

da Praça do Conjunto Bibiana II, no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 1529/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realizar serviços de colocação de redutores de velocidade e faixa de pedestres as proximidades 

da Escola Municipal Pedro Coelho da Mota, no Bairro do Heliolândia. 

 

 

 

                                                                                                                       
Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 19 dias do mês de 

outubro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


