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Pauta da 60ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 26/09/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 448/2019, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao Executivo 

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

manutenção e colocação de tubos onde for necessário nas Ruas do Loteamento Canaã Km 23 da PA – 

136.   

REQUERIMENTO Nº 449/2019, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao Executivo 

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

manutenção e colocação de tubos onde for necessário no Ramal do Cemitério na Agrovila Anita 

Garibaldi (Km 17). 

REQUERIMENTO Nº 450/2019, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao Executivo 

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

colocação de tubos onde for necessário na Rua Projetada 17 de Janeiro na Comunidade Nova 

Esperança do Timboteua. 

REQUERIMENTO Nº 451/2019, de autoria do Vereador Carlos Sampaio - Solicito ao Executivo 

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

colocação de tubos onde for necessário na Rua Projetada 17 de Fevereiro na Comunidade Nova 

Esperança do Timboteua. 

REQUERIMENTO Nº 452/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

sarjeta, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Rua Benedita Celestina, no Bairro 

Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 453/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

tubulação, na Rua Benedita Celestina, perímetro compreendido da Rua Jardim Alvorada até a Rua da 

Torre, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 454/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Terceira Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a 

Avenida Getúlio Vargas – BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 455/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Quarta Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 456/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Quinta Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 457/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Sexta Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 458/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Sétima Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 
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REQUERIMENTO Nº 459/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Oitava Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 460/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Nona Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a Avenida 

Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 461/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Décima Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a 

Avenida Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 462/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Décima Segunda Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até 

a Avenida Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 463/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Décima Terceira Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até 

a Avenida Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 464/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Décima Quarta Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a 

Avenida Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 465/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Décima Quinta Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a 

Avenida Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 466/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação e tubulação onde for necessário, na Rua São José, perímetro compreendido da Rua da 

Torre até a Décima Sexta Travessa, no Bairro Santa Sexta Travessa, no Bairro Santa Catarina.  
REQUERIMENTO Nº 467/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

pavimentação, na Décima Sexta Travessa, perímetro compreendido da Rua Marechal Deodoro até a 

Avenida Presidente Vargas BR 316, no Bairro Santa Catarina. 

REQUERIMENTO Nº 468/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

postes ornamentais e luminárias de led na orla do Apeú. 
PROJETO DE LEI Nº 034/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Institui o programa 

“Prata da Casa” que estabelece a obrigatoriedade da utilização de grupos, bandas, cantores 

ou instrumentistas locais em eventos musicais que tenham financiamento do poder público 

Municipal ou que este seja realizado. 

Art. 1° - É obrigatório a utilização de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em 

eventos musicais que tenham financiamento do poder público Municipal ou que por este 

realizado, na proporção nunca inferior a 50% das apresentações. 
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PROJETO DE LEI Nº 043/2019, de autoria do Vereador Ronílson Sena – Institui o programa “ 

cidade Segura”, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica instituído no Município de Castanhal o Programa “Cidade Segura”, que tem 

por objetivo a doação de câmeras de monitoramento ao Município.  

PROJETO DE LEI Nº 046/2019, de autoria do Vereador José Arledo – Dispõe sobre a reserva 

de vagas para o Primeiro Emprego nas empresas prestadores de serviços ao Município de 

Castanhal, assim como nas concessionárias, de Serviços Públicos Municipais, e dá outras 

providências. 

Art. 1° - Fica reservada ao primeiro emprego, no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas 

laborais nas empresas prestadores de serviço ao Município de Castanhal, assim como nas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos municipais.  
 

 

 

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

 

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.  

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 25 dias do mês de 

setembro do ano de 2019. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


