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Pauta da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 1º 

Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 09/02/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO N° 318/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento meio fio, colocação de tubos onde for 

necessário e asfaltamento na extensão da Rua Euzébio Foreliza e Rua Pe. Salvador Traccaiolli 

no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº319/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira -Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de um redutor de velocidade e pintura de faixa 

de pedestre em frente à Escola Municipal localizada no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº320/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de Tubulação, canaletas e boca de lobo na Rua Francisco 

Magalhães, esquina com a Rua Cônego Leitão , no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº321/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de restauração da Praça São José, localizada ao lado do 

Terminal Roviário, bem como a implantação de um estacionamento público. 

REQUERIMENTO Nº322/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de extensão de baixa tensão para a Rua Heráclito Ferreira de 

Souza, próximo a Empresa NORPLASA, bem como na Rua Francisco Rodrigues Souza, ao 

lado de um galpão na Avenida Barão do Rio Branco. 

REQUERIMENTO Nº323/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Creche no terreno do Clube de Mães, 

localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº324/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reforma na quadra poliesportiva da Praça do Bairro 

Estrela. 

REQUERIMENTO Nº325/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Academia ao Ar Livre no Loteamento 

Jardim Modelo. 
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REQUERIMENTO Nº326/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Praça pública com concha acústica para 

que venha atender toda a comunidade do Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº327/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio, tubulação e massa asfáltica em 

todas as vias do Assentamento Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº328/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma Praça Pública com concha acústica para 

que venha atender toda a Comunidade do Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº329/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio, tubulação e massa asfáltica na 

Avenida Brasil, em toda sua extensão. 

REQUERIMENTO Nº331/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação de meio fio e massa asfáltica na Rua Euríco do 

Vale, perímetro compreendido entre a Rua Quintino Bocaiúva e Rua Máximino Porpino, no 

Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº332/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza de ruas, desobstrução de valas e bueiros e 

recuperação da massa asfáltica em toda extensão do Conjunto Novo Horizonte no Bairro Bom 

Jesus. 

REQUERIMENTO Nº333/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reforma e adaptação de acessibilidade no Ginásio 

Poliesportivo Carlos Gripp, localizado na Agrovila Calúcia. 

REQUERIMENTO Nº334/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reforma, ampliação e adaptação de acessibilidade na Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Perpétua Lisboa, localizada na Agrovila 

Calúcia. 

REQUERIMENTO Nº335/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reparos de meio fio e asfaltamento na Rua Euzébio Foreliza 

em toda sua extensão no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº336/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reparos de asfaltamento na Rua Magalhães Barata, entre a 

Avenida Presidente Vargas até a Rua Pe. Salvador Traccaiolli, no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº337/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reparos de asfaltamento na Rua Pe. Salvador Traccaiolli, 

entre Rua Irmã Adelaide até a Rua Magalhães Barata, no Bairro do Pirapora. 
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REQUERIMENTO Nº338/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de recuperação d meio fio e massa asfáltica na Alameda Rubal 

em toda sua extensão, no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº339/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reparo de asfaltamento na Rua Major Patriolino, entre 

Floriano Peixoto até a Rua 1º de maio no Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº340/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, desobstrução de valas, roçagem do Conjunto 

Residencial Maria Bibiana, no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº341/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza desobstrução de valas e bueiros na Rua Pe. 

Salvador Traccaiolli, entre a Rua Lauro Sodré até Rua Magalhães Barata, no Bairro do 

Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº342/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, desobstrução de valas, roçagem do Conjunto 

Residencial Maria Bibiana II, no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº343/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento da Rua Universitária, perímetro da Avenida 

Presidente Vargas até a Avenida Brasil no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº344/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza, roçagem e dragagem do canal localizado no 

Conjunto Residencial Maria Bibiana II, no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº345/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reforma e pintura dos brinquedos do Conjunto Residencial 

Maria Biniana II, no Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº346/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reposição de luminária do Conjunto Residencial Bibiana II 

no Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº347/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma quadra poliesportiva para que venha 

atender toda comunidade do Assentamento Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº348/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reforma, iluminação, colocação de um par de traves e 

transformação na quadra de areia em uma quadra society de areia no Conjunto Residência 

Maria Bibiana II no Bairro Bom Jesus. 
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REQUERIMENTO Nº349/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de reparo de meio fio e asfaltamento onde for necessário, em 

todas as vias do Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº351/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua dos Inconfidentes, perímetro compreendido da 

Rua Santo Antônio até a Rua José Holanda Pereira no Bairro Heliolândia.  

REQUERIMENTO Nº352/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua Silva Ramalho, perímetro compreendido da Rua 

São Francisco até a Rua Santo Antônio no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº353/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de tubos onde for necessário e asfaltamento na 

Rua São Francisco até a Rua Santo Antônio no Bairro Heliolândia.   

REQUERIMENTO Nº354/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua Manoel Alcântara, perímetro compreendido da 

Rua José Holanda Pereira até a Rua Santo Antônio no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº355/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua Terezinha Rodrigues, Perímetro compreendido da 

Rua Santo Antônio até a Rua José Holanda Pereira no Bairro Heliolandia. 

REQUERIMENTO Nº356/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua São Cristóvão, perímetro compreendido da Rua 

Dr. Emídio até os limites da Fazenda no Bairro Heliolãndia. 

REQUERIMENTO Nº357/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, de meio fio, colocação de 

tubos onde for necessário e asfaltamento na Rua Benedito, perímetro compreendido da Rua 

Santo Antônio até os limites da fazenda no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº358/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua Maria das Dores, perímetro compreendido da Rua 

Santo Antônio até os limites da Fazenda no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº359/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Travessa Tropical, perímetro compreendido da 

Alameda Nova até a Rua Santo Antônio no Bairro Heliolândia. 
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REQUERIMENTO Nº360/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua Santo Antônio, perímetro compreendido da BR 

316 até os limites do loteamento Jardim das flores no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº361/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos 

onde for necessário e asfaltamento na Rua Santa Helena, perímetro compreendido da BR 316 

até os limites do loteamento Jardim das flores no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº362/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos onde for 

necessário e asfaltamento na Rua 04 de Julho, perímetro compreendido da BR 316 até os 

limites do Jardim das Flores no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº363/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Dr. Emídio, perímetro compreendido da Travessa Tropical 

até a Rua Terezinha Rodrigues no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº364/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Célia Maciel, perímetro compreendido da Travessa 

Tropical até a Rua Terezinha Rodrigues no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº365/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de empiçarramento, meio fio, colocação de tubos onde for 

necessário e asfaltamento na Alameda Nova, perímetro compreendido da Travessa Tropical 

até a Rua Terezinha Rodrigues no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº366/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma nova Unidade de Saúde na Agrovila de 

Cupiúba, ao lado da Escola Municipal. 

REQUERIMENTO Nº367/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente agende em suas metas 

prioritárias de trabalho o serviço de colocação de postes onde for necessário e luminárias com 

lâmpadas no loteamento Jardim Modelo. 
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Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Lei Nº 008/2016 de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Revoga a Lei 

municipal, N° 004, de 31 de março de 2016, que dispõe sobre a alteração de denominação de 

próprio público, mais especificamente da escola de Ensino Fundamental Raimundo Amaral 

da Silva, para Centro de Educação Infantil Raimundo Amaral da Silva, e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 09 dias do mês de 

fevereiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


