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Pauta da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 07/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 060/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar 

Projeto de Lei Instituindo a Ouvidoria e a Corregedoria da Guarda Municipal de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 061/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar 

Projeto de Implantação a Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos 

Automotores. 

INDICAÇÃO Nº 062/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar 

Projeto instituindo o Programa Remédio em Casa. 

INDICAÇÃO Nº 063/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar 

Projeto de Lei instituindo a Campanha sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde, para divulgar as consequências do uso indiscriminado de medicamentos pelas pesso da 

3° Idade. 

INDICAÇÃO Nº 064/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos com vistas a criar 

Projeto de implantação de Ônibus Escolar da Saúde na Rede Municipal de Ensino, objetivos 

oferecer atendimento Odontológico, clínico geral, pediatria, assistentes sociais e exames 

laboratoriais. 

REQUERIMENTO Nº578/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus- Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza e desobstrução de valas e bueiros no conjunto 

Residencial Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº579/2017, de autoria da Vereadora  Maria de Jesus - 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 bloquetes  em frente a Escola Benicio Lopes, 

no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº580/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de troca de luminárias de 60 watts para 100 watts na Travessa 

André Luiz, no Bairro Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº582/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 Biblioteca Pública ao lado do Ginásio 

José Maria C Cardoso no Bairro Jaderlândia. 
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REQUERIMENTO Nº584/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de pavimentação asfáltica em todas as vias públicas da 

Comunidade Ana Julia II, localizada no Bairro do Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº585/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de arborização no conjunto japiim. 

REQUERIMENTO Nº586/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de sinalização, construção de redutores de velocidade nas ruas 

e travessas do Conjunto Residencial Japiim. 

REQUERIMENTO Nº587/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de instalação e adequação da iluminação pública do conjunto 

Residencial japiim, haja vista que muitos postes estão com luminárias queimadas. 

REQUERIMENTO Nº588/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 Escola Municipal de ensino 

fundamental no Conjunto Residencial japiim. 

REQUERIMENTO Nº589/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 Posto de Saúde no Conjunto Residencial 

Japiim. 

REQUERIMENTO Nº590/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 Conjunto Residencial Japiim. 

REQUERIMENTO Nº591/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 feira livre coberta no Conjunto 

Residencial Japiim. 

REQUERIMENTO Nº593/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 ponte com tubulação no Ramal da Dona 

Fátima, na Comunidade da Travessa José de Alencar, KM 06 da Rodovia Castanhal/ São 

Francisco do Pará. 

REQUERIMENTO Nº594/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de asfaltamento na Travessa José de Alencar, Km 06 da 

rodovia Castanhal/ São Francisco do Pará. 

REQUERIMENTO Nº595/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recapeamento asfáltico em todas as vias públicas do 

Loteamento São José no bairro jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº596/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de recapeamento asfáltico em todas as vias públicas do Bairro 

Betânia. 
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REQUERIMENTO Nº597/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza e desobstrução de valas e bueiros onde for 

necessário nas vias publicas do Bairro Betânia. 

REQUERIMENTO Nº598/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 ampliação da Escola Municipal América Joana 

da silva no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº599/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reforma do ginásio poliesportivo do bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº600/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de manutenção da Academia ao ar Livre do Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº602/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Manoel da Silva no Bairro 

da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº603/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 tubulação onde for necessário e pavimentação 

asfáltica na Rua Herculano Lameira no Bairro da Betânia. 

REQUERIMENTO Nº604/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 luminárias em toda a Agrovila Castelo 

Branco. 

REQUERIMENTO Nº605/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza em toda a Comunidade da Maxixelândia, na 

Agrovila Castelo Branco. 

REQUERIMENTO Nº606/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 lombada na Rua Francisco Pereira da 

Silva, mais precisamente em frente á residência nº 507, no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº607/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reforma da Escola Municipal Cacilda possidônio no Bairro 

Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº609/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza na Rua Antônio Elias, no Bairro imperador. 

REQUERIMENTO Nº611/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 no Residencial Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº612/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de revitalização do Ginásio poliesportivo localizado na Escola 

Municipal Maria de Nazaré Torres, na Travessa Rondônia, s/n, Bairro Imperador. 
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REQUERIMENTO Nº613/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 climatização da Escola Municipal Maria de 

Nazaré Torres, localizada na Travessa Rondônia, s/n, Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº616/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 vias públicas na Travessa da Campina km 27 da 

Rodovia Castanhal/ Terra Alta. 

REQUERIMENTO Nº617/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de climatização do Posto de Saúde da Família São João, no 

Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº618/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de limpeza e desobstrução de valas na Travessa Rondônia no 

Bairro do Imperial. 

REQUERIMENTO Nº620/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de climatização das Escolas Irene Titan e Raimunda Maia, no 

Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº621/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 mais dois metros de muro da Escola Ana 

Paula no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº622/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 Escola de Ensino Fundamental no 

Loteamento São José no Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº623/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 ginásio poliesportivo no Loteamento São 

José no  Bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº624/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reforma do Ginásio Poliesportivo da Escola Raimunda 

Maia no Bairro do Jaderlândia.  

REQUERIMENTO Nº625/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de revitalização das Praças do Bairro Jaderlândia e Conjuntos 

Bibiana I e II. 

REQUERIMENTO Nº626/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - 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 todas as vias públicas da Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº627/2017, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de revitalização das faixas de pedestres em todo o Bairro 

Jaderlândia, principalmente em frente as unidades escolares. 
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Ordem do dia: (2ª Parte). Não há matérias 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 07 dias do mês de 

março do ano de 2017. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


