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Pauta da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 06/04/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 125/2017 de autoria do Vereador Edivan Damasceno - Indicando ao Executivo 

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

com Órgãos e Entidades oferecendo aos produtores rurais treinamento de mão de obra com 

técnicas na área.  

REQUERIMENTO Nº970/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reparos nos esgotos e recuperação das ruas e travessas do 

Conjunto Rouxinol e Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº971/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de reparos no sistema de esgoto do Conjunto Bibiana I e II. 

REQUERIMENTO Nº972/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de abrangência e implementação e garantia de médico no local 

de atendimento dos Postos de Saúde da Família do Conjunto Rouxinol, Loteamento São José, 

Portelinha e Heliolândia. 

REQUERIMENTO Nº973/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de garantia de medicamentos que atenda os receituários dos 

pacientes atendidos nas Unidades de Saúde de nosso Munícipio. 

REQUERIMENTO Nº974/2017, 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, limpeza em todo Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº975/2017, 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 conclusão de asfaltamento e tubulação na Rua Mário 

Moura Filho, perímetro que vai da Rua Eufrazino Andrade, até o canal José Priante. 

REQUERIMENTO Nº976/2017, 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, tubulação e empiçarramento no Ramal do 

Assentamento Novo Tempo. 

REQUERIMENTO Nº977/2017, 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, tubulação e empiçarramento no Ramal do Km 14, 

até o Ramal do Km 17. 

REQUERIMENTO Nº978/2017, 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, tubulação e empiçarramento, no Ramal do 91, 

Antônio Salviano, no Km 14. 
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REQUERIMENTO Nº979/2017, 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, tubulação e empiçarramento na Travessa José de 

Alencar, Km 06 da PA 320 Castanhal/ São Francisco até a PA 136, Castanhal/ Curuçá. 

REQUERIMENTO Nº980/2017, 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 conclusão da canalização da Rua Pedro Porpino, entre a 

Alameda Samambaia, no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº981/2017, 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 e meio fio na Rua Eufrazino Andrade, 

perímetro que compreende da Rua Pedro Porpino até o Campo do Guarani, no Bairro do 

Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº982/2017, 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 conclusão da tubulação de 17 metros da Rua Pedro 

Porpino, entre a Rua Eufrazino Andrade e Rua São Pedro, no Bairro do Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº983/2017, 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 patrolamento e empiçarramento onde for necessário no 

Ramal do Bacurí até o Assentamento João Batista até a Comunidade do Manoel Amante. 

REQUERIMENTO Nº984/2017, 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 mini- sistema de abastecimento de água 

para atender 40 (quarenta) famílias no Assentamento Novo Tempo, localizado na Rodovia 

Castanhal/ São Francisco do Pará. 

REQUERIMENTO Nº986/2017, 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 um ginásio poliesportivo no Bairro Jardim das Acácias. 

REQUERIMENTO Nº987/2017, 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 implantação de um sistema de Abastecimento de água no 

Bairro Jardim da Acacias. 

REQUERIMENTO Nº988/2017, 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 creche na Agrovila Iracema. 

REQUERIMENTO Nº989/2017, 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 Creche no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº990/2017, 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 implantação do projeto de plantio de feijão nas Agrovilas 

de nosso Municipio. 

REQUERIMENTO Nº992/2017, 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 semáforo na Avenida Comandante Assis com 

a Pedro Porpino, Bairro Ianetama. 
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REQUERIMENTO Nº995/2017, de autoria do Vereador WELTON MARLON - Solicito ao 

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

prioritárias de trabalho o serviço de idealizar um projeto de infraestrutura padronizada que 

venha atender a Associação dos Batedores de açaí e polpas de frutas de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº996/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - 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 onde for necessário, 

redutores de velocidade nas vias públicas do Bairro Pantanal I e II. 

REQUERIMENTO Nº997/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - 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 duas pontes de concreto em substituição as 

de madeira, uma na Alameda São João, na divisa com a fazenda, e outra localizada por trás 

da Escola CAIC, no Bairo da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº998/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - 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 poliesportiva, com playgound na 

área verde no Loteamento Paraiso II, localizado por trás da Escola CAIC, no Bairro da 

Saudade. 

REQUERIMENTO Nº999/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 

Bairro Jardim modelo. 

REQUERIMENTO Nº1000/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

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

prioritárias de trabalho o serviço de constrição de um abastecimento de água, para atender as 

necessidades do Bairro Jardim Modelo. 

REQUERIMENTO Nº1001/2017, de autoria do Vereador Nivan Noronha - 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 Médico para atender as 

necessidades da Comunidade do Bairro Jardim Modelo. 

 

  

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 06 dias do mês de 

abril do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


