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Pauta da 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 19/09/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

 

INDICAÇ ÃO Nº 016/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Indico que viabilize estudos 

técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de Projeto de Lei para criação do 

cargo de Professor de Licenciatura plena em Informática. 

INDICAÇ ÃO Nº 017/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Indico que viabilize estudos 

técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de Projeto de Lei para criação da 

Escola de arte e Cultura da Juventude. 

INDICAÇ ÃO Nº 018/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Indico que viabilize estudos 

técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de Projeto de Lei criando o cargo 

de monitor de transporte escolar.  

INDICAÇ ÃO Nº 019/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Indico que viabilize estudos 

técnicos, através das Secretarias competentes, a elaboração de Projeto de criação do Auxilio 

Universitário para os estudantes de Castanhal que estejam na graduação e em 

vulnerabilidade socioeconômica.  

 INDICAÇ ÃO Nº 023/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz – Indico que viabilize estudos 

técnicos, através das Secretarias competentes, para construir um terminal de embarque e 

desembarque para os profissionais de taxi lotação no Município de Castanhal. 

REQUERIMENTO Nº 434/2019, de autoria do Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

faixas de pedestres em frente a UNIP, localizada na Avenida Comandante Assis.  

REQUERIMENTO Nº 435/2019, de autoria do Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua São João, localizada por trás da Empresa Dismelo, 

Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 436/2019, de autoria do Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua São Francisco, localizada por trás da Empresa 

Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 437/2019, de autoria do Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua São Pedro, localizada por trás da Empresa 

Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 438/2019, de autoria do Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua Santo Antônio, localizada por trás da Empresa 

Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 439/2019, de autoria do Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

empiçarramento, meio – fio e asfaltamento na Rua Nossa Senhora de Nazaré, localizada por trás da 

Empresa Dismelo, Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 440/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realize projetos voltados a 

construir bicicletários nas Escolas da Rede Pública Municipal, como forma de incentivo a uma nova 

cultura de mobilidade urbana, os bicicletários trarão a comodidade necessária para utilização mais 

efetiva de bicicletas como meio de locomoção preferencial.  
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REQUERIMENTO Nº 441/2019, de autoria do Vereador Edivam Damasceno - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria Municipal de Obras, em autorizar 

serviços de empiçarramento, tubulação e asfaltamento na Agrovila Luiz Duarte (Agrovila 03 de 

Outubro).  

PROJETO DE LEI Nº 005//2019, de autoria do Vereador Antônio Idalmir – Dispõe sobre 

medidas complementares de segurança em prevenção e resposta emergências em áreas e 

edificações no âmbito do Município de Castanhal, e dá outras providências. 

Art. 1° Nas áreas e edificações abrangidas por esta Lei, durante sua atividade – fim, fica 

obrigado a presença de equipe de prevenção e resposta emergências compostas por: 

a) Bombeiros civis nas áreas ou edificações, abertas ou fechadas, públicas ou privadas, em 

que houver grande concentração de pessoas ou atividades de expressivo risco a vida e ou ao 

meio ambiente. 

b)     Guarda – vidas em parques, clubes e áreas de recreação, laser ou desporto com 

ambiente aquático liberado ao uso das pessoas, seja este ambiente natural ou artificial.  
 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

PROJETO DE LEI Nº 042//2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira Cândido Junior – Inclui 

no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia Municipal do Pastor e Pastora 

Evangélico” e dá outras providências. 

Art. 1° -Fica incluído Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia Municipal do Pastor 

Evangélico”, a ser comemorando anualmente no dia 9 de outubro.  

PROJETO DE LEI Nº 044//2019, de autoria do Vereador Nivan Noronha – Denomina via 

pública e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica denominada de Alameda Rosa Mística a via pública localizada no perímetro que 

compreende a Travessa Manoel Raimundo e a Travessa Helder Bandeira de Menezes no Bairro do 

Jaderlândia, conforme planta de localização e desenho de verificação em anexo.  

PROJETO DE LEI Nº 049//2019, de autoria do Vereador Welton Marlon – Dispõe sobre a 

Instituição e Inserção no Calendário Oficial do Município eventos da Igreja Adventista do 7° 

Dia e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica instituído no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Castanhal, o “Dia 

Municipal do Desbravador por um dia”, sob a égide da Igreja Adventista do 7° Dia, a ser 

comemorando anualmente no dia 14 de abril. 

Art. 2° - Fica instituído no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Castanhal, o “Dia 

Municipal do Aventureiro” sob a égide da Igreja Adventista do 7° Dia, a ser comemorando 

anualmente no dia 18 de maio. 

Art. 3° - Fica instituído no Calendário de Eventos Oficiais no Município de Castanhal, o “Dia 

Municipal do Desbravador”, sob a égide da Igreja Adventista do 7° Dia, a ser comemorado 

anualmente no dia 15 de setembro.  

PROJETO DE LEI Nº 050//2019, de autoria do Vereador Orisnei Nascimento – Dispõe sobre 

denominação de próprio público e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica denominado de “Hélio dos Reis Vasconcelos dos Santos” a Praça pública que 

está sendo construída no Conjunto Residencial Jardim Paraiso II, no Bairro da Saudade. 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 18 dias do mês de 

setembro do ano de 2019. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


