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Pauta da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 3º Período Ordinário da 19ª Legislatura, a ser 

realizada no dia 30/06/2022. 

 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

 

REQUERIMENTO N° 215/2022, de 28/06/2022, de autoria do Vereador Adonay 
Félix – Solicitando ao Executivo Municipal para que o mesmo através da Secretaria 
de Cultura realize estudos, no sentido de integrar ao Projeto Meu Querido Natal 
dois locais para que sejam contemplados com a ornamentação de natal. 1- 
Praça do Rosário (Maria Nobre Barbosa), localizada na Rua Adaílson 
Rodrigues, bairro Jaderlândia, 2 – Canteiro Central da Av. Principal, bairro 
Rouxinol. 

 

REQUERIMENTO N° 216/2022, de 27/06/2022, de autoria do Vereador Adonay 
Félix – Solicitando ao Gestor Municipal para que o mesmo através da Subprefeitura 
do Jaderlândia e da SEMEL realize estudos, no sentido de realizar a 
revitalização da Arena esportiva de Praça do Rosário, bairro Jaderlândia. 

 

REQUERIMENTO N° 217/2022, de 27/06/2022, de autoria do Vereador Adonay 
Félix – Solicitando ao Gestor Municipal para que o mesmo através da Secretaria de 
Obras, realize a revitalização do Canteiro Central da Av. dos Universitários, 
bairro Jaderlândia. 

 

REQUERIMENTO N° 218/2022, de 27/06/2022, de autoria do Vereador José 
Arledo (Zé do Ovo) – Solicitando ao Poder Executivo Municipal, a reativação do 
Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Castanhal, instituído pela Lei 
Municipal nº 010/2017 e o envio de um relatório com informações a respeito 
das políticas públicas sobre drogas adotadas em nosso Município. 

 

REQUERIMENTO N° 219/2022, de 23/06/2022, de autoria do Vereador Reginaldo 
Mota – Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo viabilize estudos junto à 
sua Secretaria competente para realizar o serviço de revitalização, ampliação e 
iluminação da quadra murada da Praça do Conjunto Bibiana I, bairro 
Jaderlândia. 

 

REQUERIMENTO N° 220/2022, de 02/06/2022, de autoria do Vereador Reginaldo 
Mota – Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo viabilize estudos junto à 
sua Secretaria competente para realizar o serviço de revitalização, ampliação da 
quadra murada da Praça do Conjunto Bibiana I, bairro Jaderlândia. 
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REQUERIMENTO N° 221/2022, de 23/06/2022, de autoria do Vereador Reginaldo 
Mota – Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo interceda junto ao 
Governo do Estado para realizar a implantação da Usina da Paz no bairro 
Jaderlândia, Município de Castanhal. 

 

REQUERIMENTO N° 222/2022, de 07/06/2022, de autoria do Vereador Reginaldo 
Mota – Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo viabilize junto à sua 
Secretaria Municipal Competente para realizar o serviço de asfaltamento, 
implantação de meio fio e calçada na Alameda Alvarenga Peixoto, no perímetro 
entre a Rua Paulo Fonteles e Rua José Caetano, bairro Caiçara. 

 

REQUERIMENTO N° 223/2022, de 23/06/2022, de autoria do Vereador Reginaldo 
Mota – Solicitando ao Gestor Municipal, para que o mesmo viabilize junto à 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para realizar a implantação de Centro de 
Atletismo de Castanhal, no bairro Jaderlândia. 

 

REQUERIMENTO N° 224/2022, de 24/06/2022, de autoria do Vereador Prof. 
Antônio Leite – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal de Castanhal, a 
declaração de PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 012, de 2022, de 
autoria da Vereadora Sra. Paula Titan, nos termos do Art.117, I, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Castanhal. 

 

REQUERIMENTO N° 225/2022, de 25/06/2022, de autoria do Vereador Prof. 
Antônio Leite – Requer à Secretaria de Saúde de Castanhal providências para 
uma nova ACS para o Conjunto Parque dos Castanhais. 

 

REQUERIMENTO N° 226/2022, de 25/06/2022, de autoria do Vereador Prof. 
Antônio Leite – Solicitando à Secretaria de Saúde de Castanhal a manutenção ou 
substituição de uma cadeira odontológica no Posto Médico Francisco Jatene, 
no bairro Novo Estrela. 

 

REQUERIMENTO N° 227/2022, de 28/06/2022, de autoria do Vereador José 
Idomar (Café) – Solicitando ao Executivo Municipal para que o mesmo, através de 
sua secretaria competente a execução do serviço de pavimentação com Massa 
Asfáltica na Rua Chico Cruz, ao lado da Usina do Apeú, no Distrito do Apeú. 
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Ordem do dia: (2ª Parte). 

 

PROJETO DE LEI N° 004/2022, de 10/02/2022, de autoria do Prof. Antônio Leite – 
Dispõe sobre o estabelecimento de cotas para pessoas com Síndrome de Down 

para o ingresso no serviço público em cargos efetivos e comissionados Art. 

1º.Todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de 
Castanhal ficam obrigados a disponibilizarem seus quadros de cargos em comissão 
e efetivos o limite mínimo de 10% (dez por cento) das vagas  e/ou cargos públicos 
para com Síndrome de Down, residentes no Município de Castanhal § 1º. Os 
percentuais mínimos previstos no “caput” deste artigo aplicam-se também a 
contratação de estágio profissional desenvolvido pela Administração Direta e Indireta 
do Município de Castanhal § 2º. Será garantida a equidade de gênero para 

composição das ocupações a que se refere a presente lei. (Com Parecer favorável à 

sua tramitação, emitido pela Assessoria Jurídica desta Casa de Leis) (Com Parecer 
favorável à sua tramitação, emitido pela Comissão Permanente de Justiça, 
Legislação e Redação Final) (Com Parecer favorável à sua tramitação, emitido pela 
Comissão Permanente de Segurança Pública, Direito do Consumidor e Direitos 
Humanos). 

 

PROJETO DE LEI N° 024/2022, de 26/04/2022, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Castanhal – Dispõe sobre a Revisão Geral Anual, conforme 
Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, do Ano de 2021, da carreira dos 
funcionários efetivos e estáveis, da Câmara Municipal de Castanhal. Art. 1º. Fica o 
Poder Legislativo de Castanhal, autorizado a fazer a revisão geral anual, conforme, 
Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, do ano de 2021, da carreira dos 
funcionários efetivos e estáveis, da Câmara Municipal de Castanhal. Parágrafo 
Único. O índice inflacionário que deve ser aplicado na correção do vencimento base, 
será o IPCA de 2021, ou seja 10,06% (dez vírgula zero seis por cento) (Com Parecer 
favorável à sua tramitação, emitido pela Assessoria Contábil desta Casa de Leis) 
(Com Parecer favorável à sua tramitação, emitido pela Assessoria Jurídica desta 
Casa de Leis) (Com Parecer favorável à sua tramitação, emitido pela Comissão 
Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final) (Com Parecer favorável à sua 
tramitação, emitido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento). 

 

PROJETO DE LEI N° 027/2022, de 08/04/2022, de autoria da Vereadora Paulo 
Titan) – Implanta, no município de Castanhal, o Programa Agente Ambiental Júnior 
– PAAJ e dá outras providências. Art. 1º. Fica instituído o Programa Agente 
Ambiental Júnior – PAAJ, o qual visa promover a formação de jovens para a 
educação ambiental no município de Castanhal (Com Parecer favorável à sua 
tramitação, emitido pela Assessoria Jurídica desta Casa de Leis) (Com Parecer 
favorável à sua tramitação, emitido pela Comissão Permanente de Justiça, 
Legislação e Redação Final) (Com Parecer favorável à sua tramitação, emitido pela 
Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). 
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PROJETO DE LEI N° 031/2022, de 26/05/2022, de autoria dos Vereadores Naldo 
Imperial, Marlon do Dama, Zezinho Lima e Professor Rosimar Possidônio – 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Cristã de Castanhal – ACCC, e dá 

outras providências. Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Cultural Cristã de Castanhal – ACCC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia   (Com Parecer favorável à sua tramitação, emitido pela 
Assessoria Jurídica desta Casa de Leis) (Com Parecer favorável à sua tramitação, 
emitido pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final). 

 

PROJETO DE LEI N° 037/2022, de 08/06/2022, de autoria do Vereador Nenca da 
Cohab – Instituíssem, no âmbito do Município de Castanhal/PA, o mês de Junho 
como “Junho Vermelho”, e o Dia do Doador de Sangue Castanhalense, e dá outras 

providências. Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Castanhal/PA, o mês 

de junho como “Junho Vermelho”. Parágrafo Único: o objetivo do “Junho Vermelho” 
é a realização de campanhas de conscientização e fomento a doação de sangue, 
visando combater a escassez de bolsas de sangue, principalmente nas férias 
escolares do mês de julho. Art. 2º. Instituísse no âmbito do município de 
Castanhal/PA, o “Dia Municipal do Doador de Sangue Castanhalense”, a ser 
comemorado anualmente no dia 02 de junho. (Com Parecer favorável à sua 
tramitação, emitido pela Assessoria Jurídica desta Casa de Leis) (Com Parecer 
favorável à sua tramitação, emitido pela Assessoria Jurídica desta Casa de Leis. 

 

 

Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 29 dias 
do mês de junho do ano de 2022. 

 

 

 

 

Rosivano do Carmo Oliveira 

Chefe de Gabinete da Presidência 

 


