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

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 31/10/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 189/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que disponha sobre a Páscoa 

Fraterna no Município de Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 190/2017 de autoria do Vereador Nivan Noronha - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que disponha sobre a implantação 

do Turismo Religioso no Município de Castanhal. 

 INDICAÇÃO Nº 193/2017 de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que Disponha sobre a 

Criação da Coordenaria de Economia Solidária e Artesanato, conforme minuta do projeto em 

anexo. 

INDICAÇÃO Nº 194/2017 de autoria da Vereadora Vânia Nascimento - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, implante o Projeto Passe Livre Atleta, que visem 

contemplar atletas de base em todas as categorias, com idade a ser definida pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Laser. 

INDICAÇÃO Nº 195/2017 de autoria da Vereadora Vânia Nascimento - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, implante o Projeto Corpo em Ação, no Estádio 

Maximino Porpino Filho (Mimão), orientadas por profissionais de educação física, 

qualificados do Município. 

REQUERIMENTO Nº 1532/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua João Narcisio, Comunidade da DISCAL, Distrito 

Apeú. 

REQUERIMENTO Nº 1533/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Senhor Ivo, Comunidade da DISCAL, Distrito 

Apéu. 

REQUERIMENTO Nº 1534/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Passagem Itaipu, Loteamento do Badé, distrito, Distrito 

Apeú. 

REQUERIMENTO Nº 1535/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Passagem Tucuruí, Loteamento do Badé, Distrito Apeú. 
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REQUERIMENTO Nº 1536/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Alfredo Alves, Loteamento do Senhor Orlando 

Vilena Distrito Apeú. 

REQUERIMENTO Nº 1537/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Zé Kita, Loteamento do Senhor Orlando Vilena, 

Distrito Apeú. 

REQUERIMENTO Nº 1538/2017, de autoria do Vereador João Amaro - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, asfalto, colocação de poste, iluminação pública, meio – fio, colocação de 

tubos, sarjetas e selagem asfáltica na Rua Abelardo Machado, loteamento do Senhor Orlando 

Vilena, Distrito Apeú. 

REQUERIMENTO Nº 1539/2017, de autoria do Vereador José Janildo - Solicito ao Executivo 

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

serviços de limpeza, empiçarramento e tubulação onde for necessário nas Travessas Três 

Marias e Amazônia, localizadas no Assentamento 15 de Maio. 

REQUERIMENTO Nº 1540/2017, de autoria do Vereador José Janildo - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Assentamento 15 de Maio. 

REQUERIMENTO Nº 1541/2017, de autoria do Vereador José Janildo - Solicito ao Executivo 

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

serviços de implantação de sistema de abastecimento de água no Loteamento Nova Vida no 

Bairro do Milagre. 

PROJETO DE LEI Nº 037/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir – Declara de 

Utilidade Pública o Projeto Escola da Portelinha Real Esporte e da outras providência. 

Art. 1° - Fica declarada de Utilidade Pública o Projeto Escola da Portelinha Real Esporte, é 

uma sociedade civil de direito público, sem fins lucrativos, com sede e foro na Cidade de 

Castanhal – Pará, CNPJ n° 24.852.939/0001-42. 

PROJETO DE LEI Nº 038/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira – Insere no Calendário 

Oficial da Cidade de castanhal o Janeiro Branco, e dá outras providências.  

Art. 1° - Fica inserido no calendário de eventos do Município de Castanhal, O Janeiro Branco, 

mês dedicado à realização de campanhas e ações educativas para a difusão da saúde mental. 

PROJETO DE LEI Nº 039/2017, de autoria do Vereador Alacir Vieira – Institui o Dia do 

Ciclista, no âmbito do Município de castanhal, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município “O Dia Municipal do Ciclista”, a ser 

comemorado anualmente no domingo que antecede o aniversário de Castanhal. 
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Ordem do dia: (2ª Parte).   

 

PROJETO DE LEI Nº 028/2017, de autoria do Vereador Antônio Idalmir – Institui a Semana 

Municipal de Evangelização Global no Município de Castanhal, e dá outras providências. 

Art. 1°. Fica instituída no Município de castanhal, a Semana Municipal de Evangelização 

Global. 

PROJETO DE LEI Nº 029/2017, de autoria da Vereadora Vânia Nascimento – Insere no 

Calendário Oficial de eventos da Prefeitura Municipal o mês Setembro Amarelo e dá outras 

providências. 

Art. 1°. Fica instituído no Município de castanhal o mês Setembro Amarelo, a ser realizado 

anualmente em setembro, com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e 

mobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção ao suicídio, tendo em vista o dia 10 (dez) 

de setembro é considerado Dia Mundial de prevenção ao Suicídio. 

PROJETO DE LEI Nº 030/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – Insere no 

Calendário Oficial de eventos da Prefeitura Municipal o Festival de Negócios de Castanhal, dá 

outras providências. 

Art. 1°. Fica inserido no Calendário Oficial de Eventos do Município “O Festival de Negócios 

de Castanhal, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 033/2017, de autoria do Vereador Ronilson Sena – Insere no Calendário 

Oficial do Município, a Semana de Acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças e 

adolescentes das escolas públicas e Comunidades próximas e dá outras providências. 

Art. 1°. Fica Inserido no Calendário Oficial de Eventos do Município de castanhal, A Semana 

Municipal de Acompanhamento Psicológico e Terapêutico às crianças e adolescentes das 

Escolas públicas e Comunidades próximas, a ser desenvolvido em uma semana de cada mês. 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 31 dias do mês de 

outubro do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


