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Pauta da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 02/03/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 051/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos em todos aspectos 

juntamente com as Secretarias Municipais de Esporte e Educação e implantem em nosso 

Município o “O Projeto Esporte Paraolímpico nas Escolas”, com a finalidade de proporcionar 

aos alunos com deficiência matriculados na Rede Pública de Ensino do Município. 

INDICAÇÃO Nº 054/2017 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 Implantação do Núcleo Municipal de Estágios – NME. 

INDICAÇÃO Nº 056/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto Força Tarefa de Combate ao Mosquito AEDYS EGIPTS, com a contração de no 

mínimo 20 agentes de endemias, e ou busque iniciativa com as Forças Aramadas, Bombeiros, 

Policia Militar, as Igrejas e Sociedade em geral.   

INDICAÇÃO Nº 057/2017 de autoria da Vereadora VÂNIA NASCIMENTO - Indicando ao 

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

Projeto “Eu Amo o Verde”, que irá arborizar os Bairros de Castanhal.  

INDICAÇÃO Nº 059/2017 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 que Institui a Política Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais dos 

Profissionais da Rede Pública do Município de Castanhal.  

REQUERIMENTO Nº526/2017, 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 asfaltamento na Rua 02 entre a Transcastanhal e Rua 07 de 

janeiro no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº527/2017, 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 quadra coberta na Escola Izabel Maria 

da Conceição no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº528/2017, 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 campo de futebol na área verde do 

Conjunto Tangarás no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº529/2017, 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 asfaltamento e meio fio na Rua D, perímetro compreendido 

da Rua I até a Rua A, no Bairro Fonte Boa. 
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REQUERIMENTO Nº530/2017, 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 asfaltamento e meio fio na Rua D perímetro compreendido 

da rua I até a Rua A no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº531/2017, 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 asfaltamento na Rua XIII perímetro compreendido da Rua 

II até a Rua IV no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº532/2017, 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 campo de futebol na área verde do 

Residencial Tangarás no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº533/2017, 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 calçada ao derredor da praça da caixa 

d’água no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº534/2017, 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 ginásio poliesportivo na Escola Maria 

Inês Costa no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº535/2017, 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 colocação de meio fio e asfaltamento na Rua XII entre a 

Rua II e a Rua I no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº536/2017, 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 colocação de meio fio e asfaltamento na Rua VI, entre a 

Rua XI e Rua IX no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº537/2017, 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 colocação de meio fio e asfaltamento na Rua II, entre a Rua 

XIV e a Rua IX no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº538/2017, 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, meio fio e asfaltamento das Ruas e 

Travessas do Loteamento São Francisco no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº539/2017, 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 revitalização e ampliação do Posto Médico no Bairro Fonte 

Boa. 

REQUERIMENTO Nº540/2017, 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 limpeza, meio fio, asfaltamento e colocação de tubulação na 

Rua D, perímetro compreendido da Transcastanhal até a Rua 02 no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº541/2017, 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 estudos técnicos para que realize a construção de quiosques 

na praça do Ginásio do Bairro Fonte Boa. 
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REQUERIMENTO Nº542/2017, 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 viabilização de estudos técnicos para realizar mudanças do 

ponto de ônibus localizado na Rua II, Quadra I, entre a Rua XIII e Rua XII, para a 

Associação de Veteranos do Bairro Fonte Boa, que está localizada no mesmo perímetro. Haja 

vista que a Associação tem parada coberta para usuários e tem mais comodidade na hora de 

esperar o coletivo urbano. 

REQUERIMENTO Nº545/2017, 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 implantar o Cadastro único de Iluminação Pública nos 

postes com o número e a placa indentificando o perímetro, uma forma de facilitar e agilizar o 

atendimento. 

REQUERIMENTO Nº547/2017, 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 o serviço de meio fio, boca de lobo e asfaltamento na Rua XI, com inicio 

na Rua III até a Rua I no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº548/2017, 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 o serviço de meio fio, boca de lobo e asfaltamento na Rua XI, com inicio 

na Rua III até a Rua I no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº549/2017, 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 o serviço de colocação meio fio, boca de lobo e asfaltamento na Rua IX, 

que fica na divisa do Conjunto Tangarás no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº550/2017, 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 o serviço de revitalização dos Pórticos nas entradas do Municipio de 

Castanhal, com novos designers culturais. 

REQUERIMENTO Nº551/2017, 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 o serviço de construção de um novo Cruzeiro no Cemitério São José, 

haja que o existente encontra-se quebrado. 

REQUERIMENTO Nº552/2017, 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 o serviço de limpeza e recuperação dos meios fios da Rua X e XI, entre a 

Rua I até a Rua A no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº553/2017, 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 o serviço de construção de rampas de acessibilidade de acesso ao prédio 

da Prefeitura Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº556/2017, 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 o serviço de de revitalização da casa dos concelhos 

Com identificação na fachada, estacionamento coberto, e a criação de um espaço para cursos 

de capacitação. 
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REQUERIMENTO Nº559/2017, 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 o serviço de perfuração de um poço artesiano na parte alta da Agrovila 

Pacuquara. 

REQUERIMENTO Nº560/2017, 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 o serviço de colocação de um elevador de acessibilidade no prédio da 

Prefeitura Municipal de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº561/2017, 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 o serviço de empiçarramento, colocação de meio fio e asfaltamento na 

Rua B, perímetro da Transcastanhal até a Rua K,F,B. 

REQUERIMENTO Nº562/2017, 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 o serviço de Paisagismo nas Escolas da Rede Municipal de ensino. 

REQUERIMENTO Nº563/2017, 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 o serviço de construção de uma piscina em espaço reservado na área da 

UBS, setor de fisioterapia. 

REQUERIMENTO Nº564/2017, 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 o serviço de asfaltamento na Rua E, perímetro compreendido da 

Transcastanhal até a Rua 9 no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº565/2017, 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 o serviço de colocação de parada de ônibus  em frente à Faculdade 

Estácio, localizada na BR- 022 (Antiga Faculdade de Castanhal- FCAT). 

REQUERIMENTO Nº567/2017, 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 o serviço de instalação de uma Academia ao ar Livre, na praça da Caixa 

D’água, no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº568/2017, 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 o serviço de reforma da Escola de Música Mestre Odilon. 

REQUERIMENTO Nº569/2017, 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 o serviço de construção de abrigos para passageiros em frente a creche 

no Conjunto Residencial Jardim dos Ipês. 

REQUERIMENTO Nº570/2017, 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 o serviço de revitalização do ginásio poliesportivo do Bairro 

Titanlândia. 

REQUERIMENTO Nº571/2017, 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 o serviço de revitalização do calçamento com estrutura de acessibilidade 

em frente a Secretaria Municipal de Assistência Social. 
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REQUERIMENTO Nº572/2017, 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 o serviço de colocação de placas de sinalização de trânsito (proibido 

estacionar), na Rua Major Wilson em frente à Catedral.  

REQUERIMENTO Nº573/2017, 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 o serviço de empiçarramento, colocação de meio fio e asfaltamento na 

Rua G, perímetro compreendido da Rua 8, até a Rua A no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº574/2017, 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 o serviço de empiçarramento, colocação de meio fio e asfaltamento na 

Rua B, perímetro da Transcastanhal até a Rua K, F, B. no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº575/2017, 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 o serviço de colocação de tela de proteção nos limites da área do 

loteamento Valle e Praça do Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº576/2017, 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 o serviço de asfaltamento na Rua G, perímetro compreendido da Rua 8, 

até a Rua A no Bairro Fonte Boa. 

REQUERIMENTO Nº577/2017, 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 o serviço de asfaltamento na Rua F, perímetro compreendido da Rua 8 

até a Rua A no Bairro Fonte Boa. 

 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

Projeto de Lei Nº 009/2016 de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Autorizo o Poder 

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

pertencente ao patrimônio Municipal à empresa ISOPAR – INDÚSTRIA DE SABÕES 

PRICESA DO MEARIM, e dá outras providências.  

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 02 dias do mês de 

março do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


