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Pauta da 56ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 12/09/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

 

REQUERIMENTO Nº 417/2019, de autoria do Vereador José Arledo - Solicito ao Executivo 

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

luminárias de led em toda a extensão do Canal José Priante no Bairro do Ianetama. 

REQUERIMENTO Nº 418/2019, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de revitalização da 

quadra de areia, com construção de muretas e proteção de rede, localizada na Rua Coletora no 

Conjunto Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº 419/2019, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

uma academia ao ar livre na Praça do Ginásio da Escola Nazaré Torres no Bairro do Imperador. 

REQUERIMENTO Nº 420/2019, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

uma academia ao ar livre na quadra da Coletora próximo a arena na Rua Coletora no Bairro do 

Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº 421/2019, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

uma academia ao ar livre na Sede Comunitária do Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº 422/2019, de autoria do Vereador Chagas Costa - Solicito ao Executivo 

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

uma academia ao ar livre na Praça do Ginásio Manduca Saraiva no Bairro Rouxinol. 

REQUERIMENTO Nº 423/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de retirada de 

entulhos localizados ao final da Rua João Salustiano, Bairro Saudade II. 

REQUERIMENTO Nº 424/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de retirada de 

entulhos localizados na margem da Rua São João, às proximidades da Escola São João Bosco, no 

Bairro Cariri. 
REQUERIMENTO Nº 425/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de limpeza as 

Alameda W 2, no Bairro Pirapora. 

REQUERIMENTO Nº 426/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de limpeza, 

raspagem e empiçarramento da Rua João Ferreira Lima (em toda a Sua extensão) localizada no 

Bairro Cariri. 

REQUERIMENTO Nº 427/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de revitalização 

asfáltico da Rua Manoel Maia (em toda a sua extensão), no Bairro Jaderlândia. 

REQUERIMENTO Nº 428/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviço de asfaltamento da 

Rua Helder Bandeira de Menezes (entre as Ruas Manoel Maia e Laureno Alves de Melo), no Bairro 

Jaderlândia. 
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REQUERIMENTO Nº 429/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

sinalização semafórica no cruzamento da Rua Kazuma Oyama com Travessa Cônego Leitão, Bairro 

Novo Estrela. 

MOÇ ÃO Nº 011/2019, de autoria do Vereadora Luciana Castanheira – Que este egrégio Poder 

Legislativo, encaminhe expediente à Casa Civil do Governo do Estado do Pará, com extensão à 

Fundação PARAPAZ, que seja realizado um estudo em todos os aspectos, para que seja 

implantado em Castanhal e Região, o Patrulha Maria da Penha. Projeto este, de apoio à 

mulher vítima de violência doméstica que fiscaliza o cumprimento das medidas de proteção e 

de segurança. 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

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.   

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 11 dias do mês de 

setembro do ano de 2019. 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


