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Pauta da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 1º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 24/01/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 057/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

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

serviços de construção de Parques Infantis em espaços públicos e Escola públicas Municipais 

de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 060/2017 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 de artesanato no Bairro das Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 069/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, no sentido de 

realizar serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Bairro Novo 

Cruzeiro (Caveirão). 

REQUERIMENTO Nº 070/2017 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 academia ao Ar Livre no Conjunto Habitacional 

Jardim dos Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 071/2017 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 academia ao Ar Livre no Conjunto Habitacional 

Parque dos Buritis. 

REQUERIMENTO Nº 072/2017 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 academia ao Ar Livre no Conjunto Habitacional 

Parque dos Castanhais. 

REQUERIMENTO Nº 073/2017 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 Unidade de Saúde da Família, para atender os 

Conjuntos Habitacionais Buritis e Castanhais.  

REQUERIMENTO Nº 075/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de pavimentação asfáltica nas Ruas 15 de Janeiro e Santa Ana no Bairro do 

Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº 076/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento na Alameda Margarida no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 077/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento na Alameda Hortência no Bairro 

Cariri. 



 
 

2 
 

REQUERIMENTO Nº 078/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento na Alameda Camélia no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 079/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento na Alameda Begônia no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 080/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento na Alameda Azaléia no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 081/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de meio – fio, terraplenagem e asfaltamento na Alameda Violeta no Bairro 

Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 082/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

para que mesmo envide esforços com vistas a atender a solicitação do Residencial Ipês no 

Bairro Fonte Boa, representados pela Associação de Moradores através do qual reivindicam a 

extensão da linha da Empresa Ruth Transportes – Tangarás/Ipês até a Yamada Plaza.    

REQUERIMENTO Nº 083/2017 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 redutores de velocidade na Passagem São Jorge entre à 

Quintino Bocaiuva e Maximino Porpino no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 084/2017 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 03 (três) redutores de velocidade na Rua 02 de Janeiro, 

perímetro que liga o Parque dos Castanhais ao Parque dos Buritis.  

REQUERIMENTO Nº 085/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de prolongamento, saneamento e asfaltamento da Rua Magalhães Barata até 

a Passagem São João via acesso a Escola São João Bosco no Bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 086/2017 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 abrigos para passageiros nos Conjuntos Residenciais Jardim 

Tangarás e Ipês. 

REQUERIMENTO Nº 087/2017 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 creche que possa atender os Conjuntos Residenciais 

Jardim dos Tangarás e Ipês. 

 REQUERIMENTO Nº 088/2017 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 Posto de Saúde da Família que possa atender os 

Conjuntos Residenciais Jardim dos Tangarás e Ipês. 
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REQUERIMENTO Nº 089/2017 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 no Residencial Jardim dos 

Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 091/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

implantar o Jardim Sensorial no Parque Ambiental de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 093/2017 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 feira livre coberta entre os Conjuntos Residências 

Jardim dos Ipês e Tangaras. 

REQUERIMENTO Nº 094/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de implantação de balanços e brinquedos para crianças cadeirantes nas praça 

de lazer, localizadas no Município. 

REQUERIMENTO Nº 095/2017 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 complexo poliesportivo no conjunto Jardim dos 

Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 096/2017 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 complexo poliesportivo no conjunto Jardim dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº 097/2017 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 Academia ao Ar Livre no Conjunto Habitacional 

Jardim dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº 098/2017 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 complexo poliesportivo no conjunto Parque dos Buritis. 

REQUERIMENTO Nº 099/2017 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 de bueiros e pavimentação de todo o Conjunto Habitacional 

Jardim dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº 100/2017 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 de bueiros e pavimentação de todo o Conjunto Jardim dos 

Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 102/2017 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 complexo poliesportivo no conjunto Jardim dos 

Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 104/2017 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 Escola de Ensino Fundamental para atender o 

Conjunto Habitacional Jardim dos Ipês. 
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REQUERIMENTO Nº 105/2017 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 Escola de Ensino Fundamental para atender os 

Conjuntos Habitacionais Parque dos Buritis e Parque dos Castanhais. 

REQUERIMENTO Nº 106/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

para que o mesmo envide esforços com vistas a agendar em suas metas orçamentários para 

2017, a desapropriação da área em frente ao Conjunto Habitacional Parque dos Castanhais. 

REQUERIMENTO Nº 107/2017 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 da Rua 

08, perímetro compreendido Rua 10 até o Conjunto Habitacional Jardim dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº 108/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, desobstrução de valas, meio – fio, pavimentação asfáltica da Rua 

D, perímetro compreendido da Rua 02 até o Conjunto Habitacional Jardim dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº 109/2017 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 redutores de velocidades e faixa de pedestre em frente a 

Escola Municipal Maria Inês Costa no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº 110/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de asfaltamento, meio – fio tubulação onde for necessário na Rua Projetada 4 

no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº 111/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de asfaltamento, meio – fio tubulação onde for necessário na Rua 07 de 

Janeiro, perímetro compreendido da Rua Irmã Adelaide até o Canal José Priante no Bairro 

Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº 113/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de perfuração de um sistema de abastecimento de água no Conjunto Raio de 

Sol (antiga Coopama), localizada na Avenida Presidente Vargas ao lado SESI, o serviço é 

suma importância, haja vista que mais de 300 famílias dependem do líquido precioso para 

atender suas necessidades diárias. 

REQUERIMENTO Nº 115/2017 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 redutores de velocidade suas metas prioritárias na Alameda 

Tiradentes esquina com a Rua Quintino Bocaiúva no Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 116/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de colocação de iluminação pública em lede no canteiro central da Avenida 

principal do Conjunto Parque dos Castanhais.  

REQUERIMENTO Nº 117/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de colocação de iluminação pública em lede no canteiro central da Avenida do 

Conjunto Parque dos Buritis.  
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REQUERIMENTO Nº 118/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de colocação de iluminação pública em lede na Praça do Conjunto 

Habitacional Jardim dos Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 119/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de colocação de iluminação pública em lede na Praça dos Conjuntos 

Habitacionais Jardim dos Ipês: Amarelo, Branco, Rosa e Roxo. 

REQUERIMENTO Nº 120/2017 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 PM-BOX no perímetro que compreende entre os 

Conjuntos Residenciais Ipês e Tangarás. 

REQUERIMENTO Nº 121/2017 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 da invasão do campo no Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 123/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de desapropriar uma área com vistas a construir uma praça com playgraund 

e academia ao ar livre no Bairro do Cariri. 

 

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

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 24 dias do mês de 

janeiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


