
 
 

1 
 

    

Pauta da 65ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 15/10/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 491/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente possa realizar estudos técnicos para 

instalação de cobertura na parda de ônibus localizada na Avenida Barrão de Rio Branco esquina com 

Travessa Sete de Setembro (sentido Bairros), está parada localizada em frente ao SESC Castanhal, 

onde usuários são em sua maioria pessoas idosas que ficam expostas ao sol ou chuva quando da espera 

de suas conduções.   

PROJETO DE LEI Nº 004/2019, de autoria do Vereador Executivo Municipal – Institui o 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, no Município de Castanhal/PA. 

Art. 1° - Fica instituído no âmbito do município o Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora, e consonância com a Lei Federal n° 8.069, de 13 junho de 1990, como parte 

integrante da política de atendimento à criança e ao adolescente, de proteção social especial de 

alta complexidade, visando propiciar o acolhimento familiar de crianças afastadas do convívio 

familiar por determinação judicial, observando os seguintes princípios: 

 I – O direito à convivência familiar e comunitária preconizado pelo Estatuto das Criança e do 

Adolescente, evitando a ruptura dos vínculos com familiares e os prejuízos caudados pela 

institucionalização; 

II - O direito da criança à convivência em núcleo familiar em que sejam asseguradas 

condições dignas para o seu desenvolvimento; 

 III – O trabalho das relações intrafamiliares e os vínculos afetivos entre as crianças e seus 

familiares com objetivo do retorno da criança prioritariamente à sua família de origem. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, crianças em situação de privação temporária do 

convívio com a família de origem, são aqueles que tenham seus direitos fundamentais 

ameaçados ou violados, em caso de abandono, negligência ou maus tratos, por parte dos pais 

ou responsáveis, e estejam afastados por meio de medida protetiva. 

PROJETO DE LEI Nº 008/2019, de autoria do Vereador Executivo Municipal – Dispõe sobre a 

aprovação da revisão das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação para o decênio 

2019 – 2029, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica aprovado a revisão das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação para 

decênio 2019 – 2029, constante do Anexo deste Le, com vistas ao cumprimento do disposto na 

legislação municipal e nacional em vigor.  

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

PROJETO DE LEI Nº 053/2019, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Dispõe sobre o Dia do 

Corredor de Rua e dá outras providências. 

Art. 1° - Institui no Município “O Dia do Corredor de Rua de Castanhal”, a ser comemorado no dia 

19 de março. 

PROJETO DE LEI Nº 054/2019, de autoria do Vereador Nivan Noronha – Declara de utilidade 

pública a Associação Beneficente Macapazinho Esporte Clube, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica declarado de Utilidade Pública a Associação Beneficente Macapazinho Esporte Clube, 

entidade sem fins lucrativos, sediada na Avenida Baltazar – Agrovila de Macapazinho – Castanhal – 

Pará.  

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

outubro do ano de 2019. 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


