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Pauta da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 23/02/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº470/2017, 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 serviço de aquisição de um terreno no Bairro do Cariri, para a 

construção de uma área de lazer para pratica de futebol de campo, bem como outras 

atividades relacionadas ao esporte.  

REQUERIMENTO Nº472/2017, 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 serviço de construção no adro da Igreja Nossa Senhora da Conceição 

(Cenáculo) localizada na Rua Capitão Leal Sobrinho bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº476/2017, 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 serviço de colocação de tubos e empiçarramento na Rua Juscelino 

Kuitshek, com extensão aproximada de 500 metros. 

REQUERIMENTO Nº477/2017, 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 serviço de edificação de rede de esgoto na Rua Pedro Porpino, 

perímetro compreendido entre a Rua Eufrazino Andrade e canal da caixa d’água no bairro 

Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº478/2017, 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 serviço de drenagem na Rua José Soares de Melo, perímetro 

compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e Rua Marechal Deodoro no bairro 

Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº479/2017, 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 serviço de limpeza, empiçarramento, meio fio, e asfaltamento nas vias 

públicas na área da Agrovila Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº480/2017, 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 serviço de conclusão do canal da caixa d’água, perímetro compreendido 

da Rua Maria Goreth até a Rua Anastácio Melo bairro Ianetama/Salgadinho. 

REQUERIMENTO Nº482/2017, 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 serviço de construção de um redutor de velocidade na passagem do 

Arame, entre D. Pedro e São João Bosco no bairro do Cariri. 
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REQUERIMENTO Nº483/2017, 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 serviço de colocação de tubos na Rua Honório Bandeira, perímetro 

compreendido entre a Rua Antonio Horácio no Bairro Ianetama, até o canal da caixa d’água 

no Bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº484/2017, 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 serviço de limpeza, meio fio, tubulação, empiçarramento e asfaltamento 

nas vias públicas: Trav. Euclides Pinheiro; Trav. Fernando Pereira; Trav. Ursulino do 

Nascimento; Trav. Maria Perpétuo Socorro; Trav. Izabel Lemos de Carvalho; Trav. José da 

Silva; Trav. Ellyr Antônio Godinho; Trav. Ernandes de Magalhães; Trav. 11; Trav. 02; Trav. 

13; Trav. 15; trav. 15; Trav. 16; Rua Gonçalves Dias e Benedita Celestina no bairro Santa 

Catarina. 

REQUERIMENTO Nº485/2017, 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 serviço de construção de um poço artesiano no bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº486/2017, 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 serviço de construção de uma praça pública ao lado da Igreja de Santa 

Catarina de Sena no Bairro de Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº487/2017, 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 serviço de implantação de uma Academia ao Ar Livre na Agrovila de 

Santa Terezinha. 

REQUERIMENTO Nº488/2017, 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 serviço de implantação de uma Academia ao Ar Livre na Agrovila de 

Iracema. 

REQUERIMENTO Nº489/2017, 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 serviço de um convenio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário 

na Aquisição de uma Patrulha Mecanizada, para realizar serviços dos produtores rurais em 

nosso Município. 

REQUERIMENTO Nº490/2017, 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 serviço de limpeza, desobstrução de valas, meio fio e empiçarramento 

na travessa São Raimundo, perímetro da passagem Têxtil com a JK, no Bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº492/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito a esta Casa o 

agendamento de uma audiência publica para discutir a mudança territorial de integralidade da 

Agrovila de Santa Terezinha e de parte da Agrovila de Iracema, do Município de Santo 

Antônio do Tauá para o Município de Castanhal. 
REQUERIMENTO Nº493/2017, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito a esta Casa o 

agendamento de uma audiência publica para discutir os limites territoriais dos Bairros e 

Agrovilas do Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº494/2017, 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 serviço de construção de uma lombada na Rua 1° de janeiro, entre a 

Alameda Pinheiro e Ozimo de Morais. 
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REQUERIMENTO Nº495/2017, 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 serviço de construção de 02 (dois) abrigos para passageiros de 

transportes coletivos no residencial Marechal. 

REQUERIMENTO Nº496/2017, 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 serviço de construção de redutores de velocidade nas vias públicas do 

Residencial Marechal. 

REQUERIMENTO Nº497/2017, 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 serviço de revitalização e ampliação do Posto Médico do Bairro Fonte 

Boa. 

REQUERIMENTO Nº498/2017, 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 serviço de revitalização do prédio da Secretaria Municipal de 

Agricultura no Horto Florestal no Bairro Cariri 

REQUERIMENTO Nº499/2017, 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 serviço de recuperação de um abrigo para passageiros na Rua 

Transcastanhal, esquina com a Rua Comandante Assis no Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº500/2017, 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 serviço de construção de um abrigo para passageiros na Rua 

Transcastanhal, esquina com a Rua I no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº501/2017, 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 serviço de construção de uma praça e revitalização de uma área 

esportiva, com colocação de refletores, no espaço físico da área da caixa d’água no Bairro 

Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº502/2017, 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 serviço de construção de um ginásio poliesportivo coberto na Escola 

Municipal Maria Inês Costa no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº503/2017, 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 serviço de revitalização da Escola Municipal Maria Inês Costa no 

Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº504/2017, 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 serviço de revitalização de ginásio poliesportivo Lauro Alves Cardoso, 

no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº505/2017, 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 serviço de limpeza, empiçarramento, meio fio, asfaltamento e colocação 

de tubulação no perímetro onde for necessário na Agrovila São Raimundo. 
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REQUERIMENTO Nº506/2017, 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 serviço de colocação de uma ambulância a disposição do Posto Médico 

do Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº507/2017, 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 serviço de construção de um Centro da Juventude no Conjunto 

Habitacional dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº508/2017, 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 serviço de construção de parada obrigatória de ônibus no Bairro Fonte 

Boa. 

REQUERIMENTO Nº509/2017, 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 serviço de construção de calçada em volta da praça da caixa d’água no 

Bairro fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº510/2017, 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 serviço de limpeza, empiçarramento, meio fio, asfaltamento e colocação 

de tubulação na Rua D, perímetro compreendido da Transcastanhal até a Rua II no Bairro 

Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº511/2017, 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 a realizar um campeonato de futebol de salão dos bairros. 

REQUERIMENTO Nº513/2017, 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 serviço de dar total apoio nos Projetos Sociais Esportivos nas 

comunidades de nosso Município, doando materiais esportivos para as atividades 

desenvolvidas. 

REQUERIMENTO Nº515/2017, 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 serviço de inserir em seu Calendário Esportivo o Campeonato dos 

servidores públicos nas modalidades de Futebol de Salão e Futebol de Campo. 

REQUERIMENTO Nº516/2017, 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 serviço de limpeza ao redor do Posto Médico Ziulália Luna na 

Comunidade da Proprira. 

REQUERIMENTO Nº517/2017, 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 ainda para esse ano a construção de mais uma sala para reuniões no 

posto médico Ziulália Luna na comunidade da Proprira. 

REQUERIMENTO Nº518/2017, 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 para este ano asfaltamento na Rua Projetada 09 na Comunidade da 

Propira no Bairro São José Operário. 
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REQUERIMENTO Nº519/2017, 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 a viabilização de estudos técnicos para que seja feito o agendamento na 

peça orçamentária para o ano de 2017, recursos para desapropriação de áreas de ocupação do 

Município em fortalecimento apolítica fundiária. 

REQUERIMENTO Nº520/2017, 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 o serviço de reforma e ampliação do Mercado Municipal do Distrito do 

Apeú. 

REQUERIMENTO Nº521/2017, 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, o serviço de empiçarramento, colocação de meio fio e asfaltamento na 

Rua 02 no bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº522/2017, 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 o serviço de construção de um prédio que venha servir de alojamento 

para atender as necessidades em eventos educacionais, esportivos e culturais realizados no 

Município. 

REQUERIMENTO Nº523/2017, 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 o serviço de construção de pintura de faixas de pedestres obrigatória em 

frente da Escola de educação infantil Sonho de Criança no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº524/2017, 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 o serviço de construção de quadra poliesportiva coberta na Escola 

Municipal Izabel Maria Da Conceição no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº525/2017, 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 o serviço de construção de uma capela ecumênica mortuária na Casa de 

Caridade localizada no Distrito de Apeú. 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Lei Nº 010/2016 de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Autoriza o poder 

Executivo Municipal a proceder à alienação, sob forma de doação, de área de terra 

pertencente ao patrimônio Municipal á Empresa F&R PNEUS LTDA, e dá outras 

providências. 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 23 dias do mês de 

fevereiro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


