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Pauta da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 1º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 19/01/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 003/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental no Conjunto Japim. 

REQUERIMENTO Nº 004/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de uma Unidade de Saúde da Família no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 005/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de uma Unidade de Saúde da Família no Conjunto Residencial Japim. 

REQUERIMENTO Nº 006/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 007/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Conjunto Residencial Japim. 

REQUERIMENTO Nº 008/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de uma praça pública com academia ao ar livre no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 009/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de uma praça com academia ao ar livre no Conjunto Residencial 

Japim. 

REQUERIMENTO Nº 010/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 011/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Residencial Japim. 

REQUERIMENTO Nº 012/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de revestimento de empiçarramento, massa asfáltica, colocação de meio – fio e 

tubulação onde for necessário nas vias públicas do Bairro Novo Cruzeiro (Caveirão). 

REQUERIMENTO Nº 013/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Bairro Novo Cruzeiro (Caveirão).  

REQUERIMENTO Nº 014/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

extensiva através da Guarda Municipal no Bairro Novo Cruzeiro (Caveirão). 
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REQUERIMENTO Nº 016/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº 017/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº 018/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de saneamento básico – rede de esgoto, meio – fio, limpeza das Ruas e avenidas e 

coleta intensificada do lixo no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 019/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de revitalização das Ruas: Floriano Peixoto, Major Patrolino, Francisco Magalhães, 

1° de maio, Parentes Porto e 7 de Setembro no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 020/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de revitalização da Praça, Luiz Fernando Lopes popularmente conhecida como 

“Praça do Chuvisco” no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 021/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de abastecimento com medicamentos da Farmácia do Posto Médico, bem como 

manutenção de médicos no horário estabelecido no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 022/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 023/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 024/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 025/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 026/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº 028/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Bairro jardim Tropical. 

REQUERIMENTO Nº 029/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Bairro Jardim Tropical. 

REQUERIMENTO Nº 030/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção na rede de iluminação pública no Bairro Jardim Tropical. 
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REQUERIMENTO Nº 033/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

ronda extensiva através da Guarda Municipal no Conjunto Residencial Parque dos Buritis. 

REQUERIMENTO Nº 034/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

de uma ambulância para atende as necessidades da Unidade de Saúde da Família na Agrovila 

de Iracema. 

REQUERIMENTO Nº 035/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

de sementes, adubos, insumos e fertilizantes, assim como a compra de tratores equipamentos 

agrícolas, para que os pequenos produtores possam ampliar a margem de produção na 

Agrovila de Iracema. 

REQUERIMENTO Nº 036/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

de sementes, adubos, insumos e fertilizantes, assim como a compra de tratores equipamentos 

agrícolas, para que os pequenos produtores possam ampliar a margem de produção na 

Agrovila de Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº 038/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

dos serviços de construção de uma ponte de concreto, em substituição a já existente de 

madeira, a qual está em péssimas condições de trafegabilidade, operando apenas como mão 

única na Agrovila de Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº 039/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de poços artesianos comunitários para atender à necessidade da falta 

de água no Assentamento Nova esperança, localizada na Agrovila Calucia. 

REQUERIMENTO Nº 040/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de uma Escola do Ensino Fundamental Maior (6 ao 9 ano) na 

Comunidade João Batista – Km 13 Estrada de Curuçá, assegurando as crianças o direito a 

escola na sua comunidade, evitando com isso o deslocamento das mesmas para a Zona 

Urbana. 

 REQUERIMENTO Nº 041/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de recuperação e manutenção da estrada que liga a Rodovia castanhal/Curuçá a 

Comunidade João Batista, facilitando o escoamento da produção agrícola. 

REQUERIMENTO Nº 042/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de ampliação do apoio ao transporte de jovens universitários que estudam fora do 

Município. 

REQUERIMENTO Nº 043/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de Escolas de Tempo Integral no Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 044/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de manutenção periódica dos laboratório de informática, TELECENTRO, das 

Escolas contempladas no Município.   



 
 

4 
 

REQUERIMENTO Nº 046/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação nas Escola Municipais de Reforço Escolar, direcionado 

exclusivamente a uma demanda de crianças e adolescentes, que possuem dificuldade no 

aprendizado. 

REQUERIMENTO Nº 047/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

cursos de aperfeiçoamento Profissional aos Agentes Municipais de Trânsito, bem como 

melhorias no seu efetivo e em seus meios (viaturas, sinalização, equipamentos). 

REQUERIMENTO Nº 050/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de criação de espaços públicos por meio de leis, que assegure aos nosso artistas locais, 

o direito de apresentarem seus espetáculos promovidos com recursos públicos ou privados no 

Município. 

 

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

 

 

 

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

janeiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


