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Pauta da 49ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 20/08/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

INDICAÇÃO Nº 002/2019, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Indico ao Gestor 

Municipal, para que o mesmo juntamente com a Secretária competente de sua Administração 

envide esforços no sentido de enviar para apreciação deste Parlamento Projeto de Lei que 

disponha sobre a implantação de sinalização de trânsito, com placas de regulamentação, 

advertência e indicação, em todas as estradas rurais localizadas no Município de Castanhal.  

INDICAÇÃO Nº 007/2019, de autoria do Vereador José Arledo – Indico Projeto de Lei que 

dispõe sobre a instalação de portal eletrônico de segurança nas Escolas da Rede Municipal de 

Ensino do Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 010/2019, de autoria de Todos os Vereadores – Indico a desapropriação uma 

área de terra localizada ao lado do Canal Salgado Grande, a fim de que seja construído um 

espaço público de lazer para atender as atividades esportivas e físicas da comunidade com 

campo de futebol de areia, quadra de vôlei e academia ao a livre. 

REQUERIMENTO Nº 330/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços construção e 

instalação de alojamento Público Municipal. 
REQUERIMENTO Nº 331/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realização de parceria com a 

Delegacia da mulher para a Criação do abrigo para Mulheres Sob Medidas Protetivas. 

REQUERIMENTO Nº 332/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização das 

salas de leitura das Escolas Municipais. 
REQUERIMENTO Nº 333/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização dos 

laboratórios de informática das Escolas Municipais. 

REQUERIMENTO Nº 334/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a criação do Projeto “Arte na 

Praça”. 

REQUERIMENTO Nº 335/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a criação da “Casa do Estudante 

Universitário de Castanhal”, para moradias de universitários de Castanhal que estudam em outros 

Municípios. 
REQUERIMENTO Nº 336/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar cursos de primeiros 

socorros aos professores e servidores públicos municipais da Rede de Educação. 

REQUERIMENTO Nº 337/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços d implantação de 

hortas nas Escolas Municipais. 

REQUERIMENTO Nº 338/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços implantação de 

Projeto de Música nas Escolas Municipais. 

REQUERIMENTO Nº 339/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços de instalação de 

central de ar no alojamento da guarda Municipal, localizado no Hospital Municipal de Castanhal. 
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REQUERIMENTO Nº 340/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços instalação de 

lixeiras no Centro Comercial de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 341/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços de jardinagem nos 

canteiros da Praça do Cristo e Praça do Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 342/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Rua Senador Lemos, entre a Travessa 1° de Maio e Avenida 

Lauro Sodré, no Centro de Castanhal. 
REQUERIMENTO Nº 343,/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Rua Comandante Assis onde se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 344/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Rua Coronel Leal, entre a Travessa 1° de maio e Rua Benjamin 

Constant, no Centro de Castanhal. 
REQUERIMENTO Nº 345/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Travessa 1° de Maio, onde se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 346/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Travessa Floriano Peixoto, onde se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 347/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Travessa Cônego Leitão, onde se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 348/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Travessa Quintino Bocaiúva, onde se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 349/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Avenida Maximino Porpino, onde se fizer necessário. 

REQUERIMENTO Nº 3502019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Travessa Magalhães Barata a Avenida Presidente Vargas e Rua 

Padre Salvador Tracaiolli. 

REQUERIMENTO Nº 351/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Rua Paes de Carvalho, entre Travessa 1° de Maio e Rua Irmã 

Adelaide. 

REQUERIMENTO Nº 352/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização da 

sinalização da Praça do Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 353/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

asfáltica da área de acostamento da Travessa Irmã Adelaide no trecho compreendido entre a Avenida 

Getúlio Vargas e a Rua Padre Salvador Tracaiolli. 

REQUERIMENTO Nº 354/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços de jardinagem nos 

canteiros da Avenida Barão do Rio Branco. 
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REQUERIMENTO Nº 355/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços arborização do 

canteiro central da Presidente Vargas, no perímetro compreendido entre o Posto Pombal e a Travessa 

Lauro Sodré. 

 REQUERIMENTO Nº 356/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização 

jardinagem no Canteiro da Rua Pedro Porpino da Silva, no perímetro compreendido entre a Travessa 

Irmã Adelaide e Travessa Dr. Lauro Sodré, no Bairro Centro. 

REQUERIMENTO Nº 357/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços nivelamento da 

calçada localizada na esquina da Avenida Barão do Rio Branco na confluência com a Travessa 1° de 

Maio, no Bairro Centro. 

PROJETO DE LEI Nº 014/2019, de autoria da Vereadora Maria de Jesus – Dispõe sobre a 

instituição do Dia Municipal da “Missão Calebe”, e inserção no calendário Oficial do 

Município e dá outras providências. 

Art. 1° - fica Instituído no Calendário Oficial do Município de Castanhal o “Dia Municipal de 

Missão Calebe”, iniciativa da Juventude Adventista em toda a América do Sul, a ser 

comemorando anualmente no Município de Castanhal. 

PROJETO DE LEI Nº 033/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casa noturnas e similares e 

anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas 

penas, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica obrigatório aos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e 

similares no âmbito do Município de Castanhal, anexar aviso por escrito e em local visível cos 

crimes cometidos contra crianças e adolescentes, bem como as penalidades previstas. 

PROJETO DE LEI Nº 040/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira – Dispõe sobre a 

Instituição da Semana de prevenção e combate a depressão e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica Instituído a semana de prevenção e combate a depressão, a ser comemorando 

anualmente na segunda semana de setembro no Município de Castanhal. 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 19 dias do mês de 

agosto do ano de 2019. 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 

 

 


