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Pauta da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 1º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 31/01/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 001/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE com vista do Vereador 

CHAGAS COSTA - 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 Conjunto Residencial Japim. 

REQUERIMENTO Nº 045/2017 de autoria do Vereador PROF. LEITE com vista do Vereador 

WELTON MARLON  - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria 

competente de sua administração, a realizar serviços de climatização das salas de aulas das 

Escolas Municipais de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 188/2017, 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 Josefa 

Ferreira do Vale, entre a Rua Luiz Antônio Machado até o muro da Fazenda Flamboyant, 

localizado no Bairro da Saudade II.   

REQUERIMENTO Nº 189/2017, 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 meio – fio e asfaltamento na Rua Inácio Koury Gabriel 

Filho, entre a Rua Ernestina das Neves até o muro da Fazenda Flamboyant no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 190/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

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

Cassiane Machado até o muro da Fazenda Flamboyant no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 191/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

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

Raimundo Sousa de Franco entre a Rua Luiz Antônio Machado até muro da Fazenda 

Flamboyant no bairro Saudade. 

REQUERIMENTO Nº192/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

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

Projetada 6 entre a Rua Luiz Antônio Machado até muro da Fazenda Flamboyant no Bairro 

da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 193/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

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

entre a Rua Luiz Antônio machado até o muro da Fazenda Flamboyant no Bairro da 

Saudade.  
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REQUERIMENTO Nº 194/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

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

Fagundes da Conceição entre a Rua Luiz Antônio Machado até o muro da Fazenda 

Flamboyant no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 195/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

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

Nascimento entre a Rua Luiz Antônio Machado até o muro da Fazenda Flamboyant no 

Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 196/2017, 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 na Comunidade da Piçarreira no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 197/2017, 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 ponte sobre o Igarapé na Rua Antônio Machado na 

Comunidade Piçarreira localizada no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 198/2017, 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 

Piçarreira localizada no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 199/2017, 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 

João de Jesus Cunha, perímetro da Rua Inácio Koury Gabriel até o seu final no Bairro da 

Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 200/2017, 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 

Rosa Laurentina, perímetro da Rua Inácio koury Gabriel até o seu final no Bairro da 

Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 201/2017, de autoria do Vereador  ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de continuação do serviço de revitalização da terraplenagem na Travessa 

Iasmim, na Comunidade Piçarreira no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 202/2017, 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 da Travessa Arco Iris no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 206/2017, 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 quadra poliesportiva no Bairro Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 207/2017, 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 Escola Infantil e Fundamental no Bairro do Pantanal. 
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REQUERIMENTO Nº 211/2017, 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 meio – fio e tubulação na Avenida Brasil ao lado do 

Loteamento Milenium, no Bairro do Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 212/2017, 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 meio – fio e tubulação na Rua 9 de Novembro, no Bairro do 

Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 213/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de tratamento do lixo no Lixão localizado no Ramal do Boa Vista. 

REQUERIMENTO Nº 214/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de implantação odontológica no Posto Médico do Bairro do pamtanal. 

REQUERIMENTO Nº 215/2017, 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 canalização de esgoto, perímetro compreendido da 

Rua Nova Jerusalém até a Rua João Henrique de Carvalho, as proximidades do poço da 

COSANPA, no Bairro do Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 216/2017, 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 adaptada com brinquedos e 

acessibilidade no Bairro do Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 217/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reativação do telefone e a internet do CRAS no Bairro do Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 218/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, roçagem. Implantação de acessibilidade na área de lazer do 

CRAS no Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 219/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de expansão da rede de distribuição do sistema de abastecimento de água no 

Bairro do Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 221/2017, 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 

nas vias públicas do Bairro do Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 222/2017, 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 26 luminárias completas no Bairro Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 223/2017, 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. 
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REQUERIMENTO Nº 224/2017, 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 Alameda Central, perímetro compreendido da Rua 09 de 

Janeiro com a Rua Antônio Bezerril no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 225/2017, 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 Alameda Felicidade, perímetro compreendido da Rua 

Antônio Bezerril e Rua 09 de Janeiro no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 226/2017, 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 e asfaltamento na Travessa das Malvinas 

entre a Rua José de Alencar e Rua Antônio Bezerril no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 227/2017, 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 Olímpia da 

Mota no Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 228/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de empiçarramento, colocação de meio – fio, tubulação e asfaltamento na 

Travessa Flora Lemos, Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 229/2017, 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 

Rocha no Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 230/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de empiçarramento, colocação de meio – fio, tubulação e asfaltamento na 

Alameda W II no Bairro Saudade I. 

REQUERIMENTO Nº 231/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de empiçarramento, colocação de meio – fio, tubulação e asfaltamento na 

Alameda W I no Bairro Saudade I. 

REQUERIMENTO Nº 232/2017, 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 passarela coberta até a capela mortuária do Cemitério 

São José, bem como a reforma da Calçada. 

REQUERIMENTO Nº 233/2017, 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 e asfaltamento na Rua José de Alencar entre 

a Rua Duque de Caxias e Rua Inácio Gabriel no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 234/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de revitalização e ampliação da Casa dos Conselhos localizada na Rua 

Antônio Porpino, esquina com a Rua Duque de Caxias no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 235/2017, 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, tubulação onde for necessário e asfaltamento na 

Alameda de Matos no Bairro da Saudade II. 
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REQUERIMENTO Nº 236/2017, 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 canaletas nas vias públicas do Bairro da Saudade I Saudade 

II. 

REQUERIMENTO Nº 237/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de revestimento primário de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na 

Alameda Quinta no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 238/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de revestimento primário de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na 

Alameda Nova Vida no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 239/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de revestimento primário de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na 

Rua Projetada C-5 no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 240/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de revestimento primário de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na 

Rua projetada G no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 241/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de revestimento primário de empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na 

Rua projeta C no Bairro da Saudade II. 

MOÇÃO Nº 001/2017, de autoria da Vereadora LUCIANA CASTANHEIRA - Solicito ao Douto 

Plenário, depois de cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado expediente da 

Direção da UEPA para solicitar implantação dos Cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia 

Florestal no Campus de Castanhal.  

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 31 dias do mês de 

janeiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


