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Pauta da 62ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 03/10/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 185/2017 de autoria do Vereador Márcio Costa - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, a criação de Estágios Remunerados para 

Estudantes dos Níveis Médio e Superior nos diversos setores da Administração Pública 

Municipal.  

REQUERIMENTO Nº1483/2017, de autoria do Vereador Antônio Leite - Solicito a Mesa 

Diretora deste Parlamento, viabilize estudos técnicos, com parecer da Assessoria Contábil, em 

relação ao impacto financeiro, e conforme parecer prévio favorável, a Mesa Diretora, através 

de Projeto de Lei crie os cargos de Almoxarifado, Arquivista e Eletricista, no organograma da 

Câmara Municipal de Castanhal, bem como aumentar o número Auxiliar Administrativo e 

Sonoplastia.  

REQUERIMENTO Nº1485/2017, de autoria dos Vereadores Vânia Nascimento e Márcio Costa  

- Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua 

administração, em autorizar a empresa responsável pela linha que faz o serviço de transporte 

coletivo urbano no Bairro do Cariri, em realizar o itinerário na Rua Vitória Regia e Maria 

Maia, localizada nos Loteamentos Girassol e Bouganville.       
REQUERIMENTO Nº1487/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de terraplanagem, tubulação onde for necessário, sarjetas e camada asfáltica na Rua 

Antônio Fernandes Sobrinho, Bairro Novo Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº1488/2017, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de terraplanagem, tubulação onde for necessário, sarjetas e camada asfáltica na Rua 

Antônio Elias Teixeira, no Bairro Imperial. 

REQUERIMENTO Nº1489/2017, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de reparos da rede de iluminação do Ginásio da Escola Raimundo Maia de Carvalho, 

no Conjunto Rouxinol, Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº1490/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, realizar 

serviços de construção de uma parada de ônibus na Avenida 1° Maio, esquina com a Rua 

Kazumo Oyama, no Bairro Novo Estrela. 

REQUERIMENTO Nº1492/2017, de autoria da Vereadora Vânia Nascimento - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, 

realizar serviços de construção de redutores de velocidades na Rua Maria Maia, no Bairro 

Cariri. 
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Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

PROJETO DE LEI Nº 007/2017, de autoria do EXECUTIVO MUNICIPAL – Dispõe sobre a 

criação da ouvidoria e da corregedoria da Guarda Civil de Castanhal e dá outras 

providências. 

Art. 1°. Fica criado a Ouvidoria da Guarda Civil, órgão independente, com autonomia 

administrativa e funcional, tendo por objetivo assegurar de modo permanente e eficaz a 

preservação dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, imparcialidade, 

razoabilidade, publicidade e eficiência dos atos praticados pelos agentes de segurança pública 

da Guarda Civil de Castanhal, de acordo com o Estatuto das Guardas, no artigo 13 da Lei 

Federal n° 13.022/2014. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 03 dias do mês de 

outubro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


