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Pauta da 11ª Sessão da Câmara Municipal de Castanhal, 1º Período 

Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 21/02/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 045/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

nosso Município um sistema de atendimento via telefônico denominado de “Linha Verde” a 

fim de atender a população em suas sugestões, reclamações e denuncias sobre agressões ao 

meio ambiente. 

INDICAÇÃO Nº 046/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

em nosso Município uma Escola Profissionalizante Municipal, para que venha atender a 

grande demanda de pessoas que precisam se capacitar com cursos de qualidade. 

INDICAÇÃO Nº 047/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

em nosso Município o caminhão coletor de lixo adaptado com sinal sonoro, para que os 

moradores possam identificar o momento de sua passagem e coloquem seus lixos em frente de 

suas casas. 

INDICAÇÃO Nº 048/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

em nosso Município o Programa de Distribuição de Cesta Básica para Diabéticos na Cidade 

de Castanhal.  

INDICAÇÃO Nº 049/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto de incentivo cultural para os profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino, 

como forma de incentivar os profissionais a participarem de eventos em nosso Município.    

REQUERIMENTO Nº422/2017, 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 canaletas na Travessa Rondônia no Bairro 

Imperador. 

REQUERIMENTO Nº423/2017, 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 canaletas na Travessa Roraima no Bairro 

Imperador. 

REQUERIMENTO Nº424/2017, 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, canaletas, tubulação e 

asfaltamento na Avenida Dos Cabanos, perímetro compreendido da Travessa Amazônia até a 

Travessa do Acre na Comunidade Pedreira no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº425/2017, 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 em todas as vias do loteamento Jardim Modelo. 
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REQUERIMENTO Nº426/2017, 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, canaletas, tubulação e 

asfaltamento na Avenida José Gilmar, perímetro compreendido da Travessa Amazônia até a 

Travessa Do Acre na Comunidade Pedreira no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº427/2017, 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 asfaltamento na 

Avenida Ayrton Senna, perímetro compreendido da Travessa Amazônia até travessa do Acre 

na Comunidade Pedreira no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº428/2017, 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, canaletas, tubulação e asfaltamento na 

Avenida Pedro Cassiano, perímetro compreendido da Travessa Amazônia até a Travessa do 

Acre na Comunidade Pedreira no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº429/2017, 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, canaletas, tubulação e 

asfaltamento na Avenida Domingos Freitas da Conceição, perímetro compreendido da 

Travessa do Acre na Comunidade Pedreira no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº430/2017, 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 canaletas na Rua Francisco Magalhães, esquina com Rua 

Floriano Peixoto no Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº431/2017, 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 limpeza de Ruas e bueiros do Conjunto Novo Horizonte no 

Bairro Bom Jesus. 

REQUERIMENTO Nº432/2017, 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 perfuração e implantação de um sistema de abastecimento 

de água, no assentamento Jardim Modelo. 

REQUERIMENTO Nº433/2017, 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 asfáltica e meio – fio em todo Conjunto Novo 

Horizonte no Bairro Bom Jesus.  

REQUERIMENTO Nº434/2017, 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 abrigo para passageiros no Ramal Conceição 

com a Travessa do Bacuri, Agrovila do Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº435/2017, 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 abrigo para passageiro no Ramal Santo 

Antônio, Agrovila do Cupiúba. 

REQUERIMENTO Nº436/2017, 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 abrigo de passageiros nas margens da BR 316 com a 

Travessa do Bacuri, Agrovila de Cupiuba. 
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REQUERIMENTO Nº437/2017, 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 faixa elevada em frente à Escola de Educação 

Infantil Marina Rosa, localizada na Rua Francisco Magalhães no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº438/2017, 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 faixa elevada em frente à Escola de Educação 

Infantil Castelo do saber no Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº439/2017, 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 faixa elevada na Rua Maximino Porpino, em 

frente à Escola MAC, no Bairro Centro. 

REQUERIMENTO Nº440/2017, 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 climatização da Unidade de Saúde do 

Bairro do Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº441/2017, 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 boca de lobo na Rua Hernani Lameira com 

a Floriano Peixoto.  

REQUERIMENTO Nº442/2017, 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 asfáltica da Transcastanhal, perímetro 

compreendido da Avenida Barão do Rio Branco até a Rua Kasuma Oyama no Bairro Novo 

Estrela.  

REQUERIMENTO Nº443/2017, 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 faixa elevada de pedestre, na Rua 

Marechal Deodoro, em Frente à escola CEADEP, bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº444/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

serviços de colocação de abrigos para passageiros no conjunto Residencial Parque dos 

Castanhais. 

REQUERIMENTO Nº445/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito que encaminhe 

expediente ao gerente da agencia bancaria da Caixa Econômica federal, com vistas a agendar com a 

máxima urgência a construção de toldos no espaço físico de sua agencia para atender a 

clientela que chega cedo para atendimentos, visto que muitos clientes são de municípios 

vizinhos, e tem que esperar a sol aberto a hora da abertura do banco. 
REQUERIMENTO Nº446/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito que encaminhe 

expediente ao Prefeito Municipal, com vistas a realizar serviços de revitalização na Praça São 

Cristovão no Bairro Jaderlândia. 

 REQUERIMENTO Nº447/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito que encaminhe 

expediente ao Diretor do SETRAN, com vistas a construir redutores de velocidade na PA 320 

Rodovia Castanhal/São Francisco do Pará, próximo a caixa d’água no bairro do Ianetama.  

REQUERIMENTO Nº448/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente de sua administração a realizar 

serviço de construção um mini- sistema de abasteci mento de água na comunidade Nova 

Salém, localizada entre as agrovilas de Boa Vista e Macapazinho. 
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REQUERIMENTO Nº449/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente de sua administração a realizar 

serviço de construção de um espaço para Orientação e coordenação pedagógica na escola 

Municipal Francisco Espinheiro Gomes no Bairro Santa Catarina. 

 REQUERIMENTO Nº450/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente de sua administração a realizar 

serviço de um Centro de e Educação infantil para atender a grande demanda de crianças na 

faixa etária de 06 anos que dividem o espaço com alunos do ensino fundamental, é necessário 

que o poder Executivo através de politicas orçamentarias construa esta unidade de educação 

atendendo os anseios dos moradores do bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº451/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

Municipal para que o mesmo através de sua secretaria competente a implantação do Projeto de 

Unidade de Plantio de Milho nas Agrovilas de nosso Município. 

REQUERIMENTO Nº453/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

Municipal para que o mesmo através de sua secretária competente para aumentar a oferta de 

transporte coletivo para atender os moradores da Rua Senador lemos, perímetro 

compreendido da Rua Honório Bandeira até a Rua 1 de janeiro. 

REQUERIMENTO Nº454/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construções de um Ginásio Poliesportivo no bairro 

Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº455/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de uma creche para atender os moradores do 

bairro do Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº456/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de caixa d’água na Travessa do Bacuri, Km 

03.  
REQUERIMENTO Nº457/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de asfaltamento da Rua Igarapé Miri, perímetro compreendido 

da travessa do Acre até a Rua Pedro Porpino no Bairro Imperador. 
 REQUERIMENTO Nº458/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de asfaltamento da Rua Barão de Cametá, perímetro  

compreendido da travessa Acre até a Rua Pedro Porpino no Bairro do Imperador. 
REQUERIMENTO Nº459/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de uma Escola infantil no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº460/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de asfaltamento na Rua Princesa Leopoldina, perímetro 

compreendido da Trav. Do Acre até a Rua Pedro Porpino no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº461/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de asfaltamento no Travessa do Acre, perímetro compreendido 

da Rua José Gilmar até a Rua Barão de Cametá. 
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REQUERIMENTO Nº462/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de uma praça publica ao lado da igreja de Santa 

Catarina de Sena, no Bairro Santa Catarina. 
REQUERIMENTO Nº463/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Exmo. Gerente 

Regional da REDE CELPA, reivindicando que o mesmo através do setor competente de sua 

administração, através de estudo técnico a realizar serviços de colocação de mais 

transformadores no Bairro do Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº464/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de uma creche nível III no Bairro Santa 

Catarina. 

REQUERIMENTO Nº465/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de uma creche nível III no bairro do Ianetama.  

REQUERIMENTO Nº466/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de construção de uma creche no bairro do Cariri. 

REQUERIMENTO Nº467/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de asfaltamento na Rua dos Cabanos, perímetro compreendido 

da Trav. Do Acre até a Rua Pedro Porpino no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº468/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de limpeza, drenagem, empiçarramento e meio fio nas vias 

públicas: Rua José Guiomar; Rua Airton Sena; Rua Domingos da Conceição; Rua Pedro 

Caciano; Rua José Maria do Rêgo e Trav. Amazônia, no Bairro Imperador. 

REQUERIMENTO Nº469/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho serviços de edificação de um parque infantil na Creche Comunitária da 

Associação dos Moradores do Bairro Salgadinho (Centro Educacional “Criança Esperança”) 

PROJETO DE RESOLUSÃO Nº 009/2017 de autoria da MESA DIRETORA com Vista do 

Vereador Nivan Noronha – Dispõe sobre as viagens oficiais e a regulamentação de concessão 

de diárias do Poder legislativo de Castanhal e dá outras providências. 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

PROJETO DE LEI Nº 006/2017 de autoria da MESA DIRETORA – Concede reajuste salarial 

aos servidores da Câmara Municipal de Castanhal e dá outras providências. 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 21 dias do mês de 

fevereiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


