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

7º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 10/03/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 806/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de limpeza, asfaltamento, colocação de postes, iluminação 

pública, meio – fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Zé Kita 

Loteamento Senhor Orlando Vilena, Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 807/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio e 

pavimentação asfáltica na Rua Santa Barbara, Novo Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 808/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de construção de um Ginásio Poliesportivo na 

Comunidade da Corrente do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 810/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de limpeza, asfalto, colocação de postes, iluminação 

pública, meio – fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na passagem Itaipu, 

Loteamento do Badé, Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 811/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de limpeza, asfalto, colocação de postes, iluminação 

pública, meio – fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Passagem Tucuruí, 

Loteamento do Badé, Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 812/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de limpeza, asfalto, colocação de postes, iluminação 

pública, meio – fio, colocação de tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Alfredo Alves, 

loteamento do Senhor Orlando Vila no, Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 813/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de construção de um ginásio poliesportivo na Agrovila 

Pacuquara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 817/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Cosme Nogueira 

Martins, no Bairro Betânia. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 822/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio 

– fio, drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Lírios, Conjunto Alamandas Bairro 

Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 823/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio 

– fio, drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Raimundo de Pádua no Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 824/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio 

– fio, drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Girassol, Conjunto Alamandas Bairro 

Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 825/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio 

– fio, drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Das Alamandas, Conjunto Alamandas 

Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 826/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio 

– fio, drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Jasmim, Conjunto Alamandas Bairro 

Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 827/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de revitalização da quadra poliesportiva na Praça 

Lourenço Felix, na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 828/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de revitalização da Praça Lourenço Félix, na Agrovila 

Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 829/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação, empiçarramento, colocação de sarjetas, meio 

– fio, drenagem e pavimentação asfáltica na Alameda Acácias, Conjunto Alamandas Bairro 

Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 830/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de construção de parque infantil nas proximidades da 

Praça Lourenço Félix, na Agrovila Santa Terezinha. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 831/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - 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 e um Parque 

Infantil na Agrovila do Itaqui. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 832/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de construção de uma Feira Livre Coberta, na área 

externa do Mercado Municipal. João Trindade da Costa, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 836/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio – fio, asfalto e sarjeta, na Travessa Jovelino, no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 842/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de construção de uma praça com uma Academia ao Ar 

Libre, na Rua Holanda Pessoa, com o Ramal do Pacuquara, no Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 843/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de terraplanagem, empiçarramento, tubulação onde for 

necessário, meio – fio, asfalto e sarjeta, na Rua Arthur Soares no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 844/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de ampliação da rede de eletricidade com luminárias na 

Rua São Miguel, na Comunidade da Corrente do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 845/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio e 

pavimentação asfáltica na Luiz Braga no Novo Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 846/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de ampliação predial e funcionamento 24 horas, no posto 

de saúde Sarah Martins no Distrito de Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 847/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de revitalização da praça centenário no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 848/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de revitalização da Praça de Alimentação do Mercado 

Municipal do Distrito de Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 849/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de limpeza dos Ramais Santa Maria, Santa Rosa, Itaqui e 

Ramal do Louro. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 850/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de revitalização da Praça João Fiel de Lima no Distrito de 

Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 851/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de construção de uma creche no Distrito do Apeú. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 852/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de meio – fio e limpeza da Rua Santa Tereza, Bairro Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 853/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio e 

pavimentação asfáltica na Rua Antônio Alves no Novo Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 854/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de tubulação onde for necessário no Ramal do Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 855/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de drenagem de esgotos, colocação de meio – fio 

recapeamento e pavimentação onde for necessário, nas vias públicas do Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 856/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de 

sua administração, realizar serviços de implantação de um sistema de abastecimento de água, e 

esgoto no Novo Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1464/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de sarjetas, meio fio, tubulação, pavimentação asfáltica na Rua 

Trans-castanhal no Conjunto Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1465/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de sarjetas, meio fio, tubulação, pavimentação asfáltica na Rua da 

Chácara do Jorge no Conjunto Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1466/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de sarjetas, meio fio, tubulação, pavimentação asfáltica na Rua 

Tangarás no Conjunto Sales Jardim no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1467/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de sarjetas, meio fio, tubulação, pavimentação asfáltica na Rua do 

Limão, no Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1468/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de sarjetas, meio fio, tubulação, pavimentação asfáltica na 

Quadra 02 do Conjunto Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1470/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de recapeamento, reconstrução de meio fio e sarjeta na Quadra 

01 do Conjunto Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1471/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de asfaltamento da Quadra 03 do Conjunto Ipê Amarelo no 

Bairro Fonte Boa. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1472/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica e reparos em algumas encanações na 

Quadra 04 do Conjunto Ipê Amarelo, Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1473/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica e meio fio na Quadra 05 do Conjunto 

Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1474/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, meio fio, sarjeta na quadra 06 do 

conjunto Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1475/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de recuperação asfáltica, meio fio na Quadra 07 do Conjunto Ipê 

Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1476/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta na quadra 08 do 

Conjunto Ipê Amarelo no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1477/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 20 do Conjunto Ipê Rosa no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1478/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 21 do Conjunto Ipê Rosa, Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1479/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 22 do Conjunto Ipê Rosa, Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1480/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 23 do Conjunto Ipê Rosa no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1481/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 24 do Conjunto Ipê Rosa no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1482/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 25 do Conjunto Ipê Rosa no Bairro Fonte Boa. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1483/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 26 do Conjunto Ipê Rosa no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1484/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 27 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1485/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 28 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1486/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 29 do Conjunto Ipê Rosa no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1487/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 29 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1488/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 30 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1489/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 31 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1490/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 32 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1491/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 33 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1492/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 34 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1493/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 35 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1494/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de pavimentação asfáltica, reconstrução de meio fio e reparos nas 

tubulações na Quadra 36 do Conjunto Ipê Branco no Bairro Fonte Boa. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1517/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro da Silva Filho - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria 

competente de sua administração realize serviço de recapeamento asfáltico, na Rua Manoel 

Alves de Prado, no Bairro Titalândia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1518/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro da Silva Filho - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria 

competente de sua administração realize serviço de pavimentação asfáltica, na Rua Heracto 

Ferreira, no Bairro Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1519/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro da Silva Filho - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria 

competente de sua administração realize serviço de recapeamento asfáltico na passagem João 

Batista, Bairro Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1520/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro da Silva Filho - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria 

competente de sua administração realize serviço de pavimentação asfáltica na Passagem 

Gerônimo Lameira, Bairro Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1521/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro da Silva Filho - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria 

competente de sua administração realize serviço de recapeamento, meio fio, pinturas nas vias p/ 

sinalização na Passagem Santa Cecilia, Bairro Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1560/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de reforma geral e manutenção da Unidade de Saúde da Agrovila 

Itaquí. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1561/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de reforma geral do Clube de Mães Sagrado Coração de Maria, 

na Agrovila Itaquí. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1648/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de reforma da Escola Municipal Ana Joaquina da Silva na 

Agrovila Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1649/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de reforma do Posto de Saúde da Agrovila Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1723/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de construção de uma Concha Acústica no espaço Cultural do 

Distrito de Apeú. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1724/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de revitalização da Escola Municipal Maria Bandeira na 

Comunidade da Corrente, localizada no Ramal da Agrovila Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1725/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de reposição das luminárias queimadas, onde for necessário na 

Comunidade da Corrente, localizada no Ramal da Agrovila Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1726/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de limpeza, tubulação, meio – fio, sarjetas, drenagem, 

pavimentação asfáltica onde for necessário na Comunidade da Corrente, localizada no Ramal 

da Agrovila Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1727/2018, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviços de construção de uma Academia ao Ar livre na Comunidade da 

Corrente, localizada no Ramal da Agrovila Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1952/2018 – de autoria do Vereador João 

Amaro – solicitando ao Gestor Municipal, serviços de revitalização do Ginásio poliesportivo 

Dora Leite, localizado no Distrito de Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1980/2018 – de autoria do Vereador João 

Amaro – solicitando ao Gestor Municipal, serviços de construção de uma parada de ônibus da 

passagem Raimundo Matos, na Agrovila de Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1981/2018 – de autoria do Vereador João 

Amaro– solicitando ao Gestor Municipal, serviços de pavimentação, empiçarramento, meio e 

linha d’água na Passagem Raimundo Matos, na Agrovila de Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1982/2018 – de autoria do Vereador João 

Amaro– solicitando ao Gestor Municipal, serviços de colocação de luminárias completas nos 

postes da Passagem Raimundo Matos, na Agrovila de Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 433/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de reaviva mento das pinturas das ciclovias já existente em nosso Município e que 

seja realizado novos estudos para instalação de nova ciclovias. O pedido se faz necessário para facilitar 

aos adeptos à bicicleta tanto pela prática de atividade física, como uso do transporte para 

deslocamentos urbanos. 
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 501/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de reforma geral do Ginásio Poliesportivo Antônio Ferreira Nobre, na Agrovila de 

Itaqui. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 502/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de recapeamento asfáltico na Rua Holanda Pessoa no Distrito de Apeú. 
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 503/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de recapeamento asfáltico na Rua Holanda Pessoa no Distrito de Apeú. 
MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 504/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a 
realizar serviços de recapeamento asfáltico na Rua Santa Izabel no Distrito de Apeú. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 505/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de recapeamento asfáltico na Rua Alzira 

Martins, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 506/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de colocação de lâmpadas de Led no 

perímetro da Ponte do Apeú até a saída da BR 316. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 507/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de limpeza e tubulação onde for necessário 

no Ramal da Cabeceira, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 508/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de reforma geral da Escola Municipal da 

Comunidade da Corrente do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 509/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de reforma geral do Posto Médico Maria 

Tereza Godot, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 510/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de reforma geral do Ginásio Poliesportivo 

Hugo de Moraes, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 511/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de reforma geral da Escola Municipal 

Maria José dos Santos, no Distrito do Apeú. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 512/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de reforma geral da Escola Municipal 

América Joana, no Bairro Betânia. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 513/2019, de autoria do Vereador João 

Amaro - Solicitando ao Gestor Municipal, que viabilize estudos técnicos junto à Secretaria 

Municipal competente, com vistas a realizar serviços de reforma geral do Posto Médico Altino 

Lameira, no Bairro Betânia. 

 

 

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

 

 

 

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

março do ano de 2020. 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 


