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Pauta da 48ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 13/08/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 323/2019, de autoria do Vereador Antônio Idalmir – Solicito a Mesa 

Diretora desta Casa que envie e agende REUNIÃO para esclarecimento e visão técnica para as 

atribuições constantes na minuta enviada pelo Executivo sobre novo Código tributário de Postura 

do Município.  
REQUERIMENTO Nº 324/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços instalação de um 

planetário na Praça do Monumento Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº 325/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços construção de um 

Teatro Municipal, na área ao lado Ginásio Loyola Passarinho, ou em outra área, de conformidade com 

o levantamento dos técnicos do órgão competente. 
REQUERIMENTO Nº 326/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços de substituição e 

ampliação da extensão de colocação de luminárias de Led, na Avenida Brasil. 

 REQUERIMENTO Nº 327/2019, de autoria do Vereador José Janildo - Solicito ao Executivo 

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

uma quadra de vôlei coberta, na praça dos quatro bares no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº 328/2019, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

todos as luminárias por luminárias de led, da Rotatória localizada na Rua 1° de Maio com a Rua 

Barão do Rio Branco. 

REQUERIMENTO Nº 329/2019, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicito ao Executivo 

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

todos as luminárias por luminárias de led, aos redores da Igreja Adventista Localizada na Rua 1° de 

Maio com a Senado Lemos. 

PROJETO DE LEI Nº 020/2019, de autoria do Executivo Municipal – Dispõe sobre a criação, 

denominação e delimitação dos Bairros do Município de Castanhal e dá outras providências.   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 13 dias do mês de 

agosto do ano de 2019. 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


