
 
 

1 
 

 

 

                           

Pauta da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 1º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 02/02/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 242/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

colocar uma ambulância para que possa atender o Posto Médico do Bairro da Saudade e o 

Posto Médico no Bairro Pantanal. 

REQUERIMENTO Nº 243/2017, 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 Posto Médico no Loteamento Paraíso I localizado no 

Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 244/2017, 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 uma creche no loteamento Paraíso, localizado no bairro da 

Saudade II.  

REQUERIMENTO Nº 245/2017, 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 passarelas na Escola Municipal Dr. José João de Melo no 

Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 246/2017, 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 Academia ao ar Livre na Praça da Escola Dr. José 

João, no Bairro Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 247/2017, 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 abrigo de passageiros em frente à Escola Caic, no 

Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 248/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de um abrigo de passageiros em frente a Escola Dr. José João, no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 249/2017, 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 abrigo de passageiros em frente a Escola Georgina 

Nascimento, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 250/2017, 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 auditório na Escola Municipal Dr. José João no Bairro 

da Saudade. 
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REQUERIMENTO Nº 251/2017, 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 das quadras de futebol de salão e quadra de vôlei da Praça 

Manoel Carneiro Pinto (em frente a Escola Georgina Nascimento, haja vista o Festival 

Cultural Esportivo de Verão). 

REQUERIMENTO Nº 252/2017, 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 do Ginásio Poliesportivo Curição, quadra de futebol de salão 

e quadra de vôlei, haja vista o festival Cultural Esportivo de Verão. 

REQUERIMENTO Nº 253/2017, 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 concha acústica na Praça da Escola Georgina 

Nascimento. 

REQUERIMENTO Nº 255/2017, 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 no Bairro Saudade II. 
REQUERIMENTO Nº 256/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de reforma e revitalização da Praça que fica em frente ao Conjunto 

Habitacional COHAB no bairro da Saudade. 
REQUERIMENTO Nº 260/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de instalação de serviços relativos a sistema de tratamento de água nas 

Escolas da Rede Municipal. 

REQUERIMENTO Nº 261/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço construção de uma Unidade de Saúde da Família no Conjunto residencial São 

Carlos Borromeo, localizado no Km 02 da Rodovia Castanhal/Terra Alta. 

REQUERIMENTO Nº 262/2017, 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 João Coelho da Mota, 

a Rua Ivanilton da Silva até o muro da Fazenda Flamboyant no Bairro da Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 265/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

aquisição de aparelho de ultrassonografia para atender a grande demanda de solicitações 

neste tipo de exames no Hospital Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 268/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço revitalização do Mercado Municipal Antônio Barros Maciel no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 269/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço construção do espaço cultural na praça do Ginásio Curicão no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 270/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço construção do espaço cultural na praça localizada em frente à Escola 

Municipal Georgina Nascimento. 
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REQUERIMENTO Nº 271/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço construção de um prédio de abrigo para idosos vítimas de violência 

doméstica. 

REQUERIMENTO Nº 273/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço colocação de refletores, tela de proteção em toda sua extensão, academia 

esportiva, playground, banheiro, adequação de rampas de acessibilidade e arborização, no 

Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 274/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço de ampliação da Unidade Básico de Saúde – UBS adequando – o com mais 

salas de atendimento. 

REQUERIMENTO Nº 275/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço construção de uma escadaria com corrimão na Rua São José. Mais 

precisamente na subida da Ponte que interliga os Bairros Saudade. Pirapora e Comunidade 

JK. 

REQUERIMENTO Nº 276/2017 de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito ao 

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

realizar serviço colocação de massa asfáltica na Rua Raimundo Pádua da Costa, perímetro 

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

REQUERIMENTO Nº 277/2017, 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 no 

Loteamento Jardim Modelo. 

REQUERIMENTO Nº 278/2017, 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 de abastecimento de água no Município 

de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 279/2017, 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 capela mortuária no Cemitério do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 280/2017, 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 da UBS/Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 281/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de casa de Saúde do Homem em nosso Município. 

REQUERIMENTO Nº 282/2017, 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 de alimentação na Praça da Bíblia (Monumento 

Cristo redentor). 

REQUERIMENTO Nº 283/2017, 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 estacionamento bicicletário na Praça da Bíblia 

(Monumento Cristo Redentor, e placas proibindo a circulação de bicicletas. 
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REQUERIMENTO Nº 284/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de abertura e terraplenagem do ramal do Antônio Baena, Km 21 da Rovia 

Castanhal Curuçá. 

REQUERIMENTO Nº 285/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de abertura e terraplenagem do ramal São Lucas, Km 02 da Rodovia 

Castanhal Curuçá. 

REQUERIMENTO Nº 286/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de abertura e terraplenagem do ramal do Pindoré, Km 02 do Ramal São 

Lucas, Rodovia Castanhal Curuçá. 

REQUERIMENTO Nº 287/2017, 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 ciclovia na Rua João Henrique de Carvalho, perímetro 

compreendido da Avenida Brasil até o final da Fazenda Flamboyant. 

REQUERIMENTO Nº 288/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de extensão da Rua João Henrique de Carvalho, perímetro compreendido da 

Avenida Brasil até o final da Fazenda Flamboyant no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 289/2017, 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 canteiro central e arborização na Rua João Henrique 

de Carvalho, perímetro compreendido da Avenida Brasil até o final da Fazenda Flamboyant 

no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 290/2017, 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 redutores de velocidade na Rua Pedro Marreiro de Souza 

no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 291/2017, 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 redutores de velocidade na Rua 09 de Janeiro no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 292/2017, 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 redutores de velocidade na Rua Ernestina das Neves no 

Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 293/2017, de autoria do Vereador  ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de recuperação do canal localizado na Rua Emanaseias Porpino localizado 

no Bairro da Saudade II (Piraporinha). 

REQUERIMENTO Nº 294/2017, 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 da Escola Municipal Manoel Pastana localizado na Rua 

Emanaseias Porpino localizado no Bairro da Saudade II (Piraporinha). 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2017, de autoria da MESA DIRETORA – Dispõe sobre a 

proclamação solene da Lei resultante do Projeto de Lei N° 037/2016, de 03 de novembro de 

2016, e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017, de autoria da MESA DIRETORA – Dispõe sobre 

concessão de combustível para as atividades parlamentares, e dá outras providências.  

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 02 dias do mês de 

fevereiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


