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Pauta da 69ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 29/10/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

REQUERIMENTO Nº 494/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

asfaltamento, meio – fio e tubulação na Rua Comandante Francisco de Assis, perímetro compreendido 

da Rua Anastácio Melo Até A Rua Maria Gorete, no Bairro Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº 495/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

das Ruas na Comunidade Ana Júlia, no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 496/2019, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, agende em suas 

metas administrativas, e seja feito um recadastramento em todas as permissões públicas que 

comercializem em espaços, como feiras, mercados e praças em todo o Município. 

REQUERIMENTO Nº 497/2019, de autoria do Vereador Nivan Noronha - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria Municipal de Esporte, faça um investimento 

no Estádio Maximino Porpino – Modelão, haja vista que se faz necessário a troca do 

alambrado, banheiros, gramado, sala dos árbitros, placar e as cabines da imprensa. O serviço 

se faz necessário, tendo em vista o Campeonato Paraense de Futebol profissional que se 

iniciou, com primeira fase da competição (segundinha) que tem como sede o Município de 

Castanhal, e na Fase principal a participação do Castanhal Esporte Clube.  

PROJETO DE RESOLUÇ ÃO Nº 007/2019, de autoria do Vereador Ronílson Sena – Institui o 

Programa Câmara Itinerante no Município de Castanhal e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica instituído no Município de Castanhal o Programa Câmara Itinerante, visando o 

atendimento e a integração dos munícipes junto às ações do Poder Legislativo Municipal. 
PROJETO DE LEI Nº 010/2019, de autoria do Executivo Municipal – Revoga a Lei Municipal 

031 de 27 novembro de 2017 e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, 

sob forma de doação, da área de terra do Distrito Industrial sendo desafetado do patrimônio 

municipal para o Governo do Estado do Pará, através da Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Pará – CODEC, e dá outras providências.    

Art. – 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, sob a forma de 

doação, das de terras pertencentes ao patrimônio municipal, composta de duas áreas do 

Distrito Industrial, totalizando 1.438.143,32m², localizados na Rodovia Castanhal/Inhangapí, 

neste Município, conforme abaixo melhor se declara: 

 

 

 

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

 

 

 

                         Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 28 dias do mês de 

outubro do ano de 2019. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


