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Pauta da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 15/09/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

INDICAÇÃO Nº 008/2020, de autoria do Vereador Ronílson Correa de Sena – Indico ao 

Gestor Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as Secretárias competentes de sua 

Administração, envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara 

Legislativa Projeto de Lei que disponha sobre “Esporte na Melhor Idade”.  

INDICAÇÃO Nº 009/2020, de autoria do Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho – Indico 

ao Gestor Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as Secretárias competentes de sua 

Administração, envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara 

Legislativa Projeto de lei que “Institui o Projeto Horta Comunitária de Castanhal”. 

INDICAÇÃO Nº 010/2020, de autoria do Vereador Edivan Damasceno – Indico ao gestor 

Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as Secretárias competentes de sua 

Administração, envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara 

Legislativa Projeto de Lei que autorize o Poder Executivo a firmar cooperação técnica e 

financeira com vistas promover o financiamento dos programas Municipais de coleta seletiva. 

REQUERIMENTO Nº 116/2020, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

de um abrigo para estacionamento de veículos recolhidos pela Secretaria Municipal de 

Transporte e Trânsito. 

REQUERIMENTO Nº 117/2020, de autoria do Vereador Welton Marlon Da Silva Costa - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua 

administração, a implementação do serviço de transporte coletivo na Comunidade Nova 

Aliança, localizada nas mediações da Agrovila de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 118/2020, de autoria do Vereador Welton Marlon Da Silva Costa - 

Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua 

administração, a implementação da coleta regular de lixo doméstico na Comunidade Nova 

Aliança, localizada nas mediações da Agrovila de Macazinho. 

PROJETO DE DECRETO Nº 003/2020, de autoria do Vereador José Arledo Marques de 

Souza – Dispõe sobre a concessão de Título Honorifico de Cidadão de Castanhal e dá outras 

providências. 

Art. 1° - Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão de Castanhal ao Senhor Jorge 

Oliveira de Souza, por relevantes serviços prestados a este Município. 

 

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 14 dias do mês de 

setembro do ano de 2020. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


