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Pauta da 75ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 6º Período 

Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 19/11/2019. 

 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

INDICAÇÃO Nº 026/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Indicando ao Prefeito 

Municipal, para que o mesmo realize estudos técnicos com vistas a encaminhar a este Parlamento 

para apreciação, Projeto de Lei que disponha sobre a criação do “Cargo de Vigia” para atuar nas 

mais diversas unidades municipais. 

INDICAÇÃO Nº 027/2019, de autoria do Vereador José Arledo – Indicando ao Gestor Municipal, 

para que o mesmo, em conjunto com as secretarias competentes de sua administração, envide 

esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara Legislativa: Projeto de Lei que 

disponha sobre “A Disponibilização Gratuita de Sacolas Biodegradáveis em Balneários do 

Município de Castanhal”. 

INDICAÇÃO Nº 028/2019, de autoria do Vereador José Arledo – Indicando ao Gestor Municipal, 

para que o mesmo, em conjunto com as secretarias competentes de sua administração, envide 

esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara Legislativa: Projeto de Lei que 

disponha sobre “A Divulgação de Imagens e Informações, nos Sítios Eletrônicos dos Poderes 

Executivo e Legislativo”. 

INDICAÇÃO Nº 029/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira Júnior – Indicando ao Gestor 

Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as secretarias competentes de sua administração, 

envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara Legislativa: Projeto de Lei que 

disponha sobre “A Instituição do Banco de Óculos para Fornecimento Gratuito de Armações 

de Óculos de Grau”. 

REQUERIMENTO Nº 533/2019, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicitando ao 

Prefeito Municipal, que agende em suas metas prioritárias e autorize a Secretaria Municipal de 

Obras, em envidar esforços no sentido de realizar serviço de asfaltamento na Alameda Toledo, 

no perímetro que se inicia na Travessa 1º de Maio, até o final da referida Alameda, localizada 

no Bairro Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 534/2019, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicitando ao 

Prefeito Municipal, que agende em suas metas prioritárias e autorize a Secretaria Municipal de 

Obras, em envidar esforços no sentido de realizar serviços de instalação de tubulação na esquina 

da Alameda Toledo com a Travessa Floriano Peixoto, no Bairro Estrela. 

REQUERIMENTO Nº 535/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicitando ao Gestor 

Municipal, que autorize, com a máxima urgência, a Secretaria Municipal compete da sua 

administração, a realização do serviço de urbanização (tubulação e asfaltamento) na Rua Sílvio 

Ramalho Filho, perímetro compreendido do Ramal do Brilhante até a Rua Honório Bandeira, 

no Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 536/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicitando ao Gestor 

Municipal, que autorize, com a máxima urgência, a Secretaria Municipal compete da sua 

administração, a realização do serviço de urbanização (tubulação e asfaltamento) na Rua 

Itamarati, perímetro compreendido da Rua Tiradentes até a Alameda Imperial, no Bairro 

São José. 

REQUERIMENTO Nº 537/2019, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicitando ao Prefeito 

Municipal, a realização, em caráter de urgência, do Recadastramento dos Permissionários do 

Transporte Público Coletivo no Município de Castanhal. 
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  REQUERIMENTO Nº 538/2019, de autoria do Vereador Ronílson Sena - Solicitando ao 

Prefeito Municipal, que seja incluído nas metas prioritárias do Executivo, para o Ano de 2020, a 

realização de Licitação do Transporte Público Coletivo no Município de Castanhal, conforme 

determina a Constituição Federal. 

REQUERIMENTO Nº 539/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

construção/implantação de Parque Infantil, na Agrovila Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 540/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

construção/implantação de Academia ao Ar Livre, na Agrovila Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 541/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

construção/implantação de Academia ao Ar Livre, no Conjunto Residencial São Carlos 

Barromeu. 

REQUERIMENTO Nº 542/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

construção/implantação de Parque Infantil, no Conjunto Residencial São Carlos Barromeu. 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte). 

 

PROJETO DE LEI Nº 007/2019, de autoria do Executivo Municipal - Dispõe sobre o 

parcelamento de débitos, tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa, para 

com o Município de Castanhal. 

Art. 1° - A presente lei autoriza e regula o parcelamento dos débitos, tributários e não – tributários, 

inscritos em dívida ativa, para com o Município de Castanhal. 

 

 

 

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

novembro do ano de 2019. 

 

 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


