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Pauta da 59ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 24/09/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 442/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – O parlamentar com 

assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, solicita à Vossa Excelência, que após 

ouvido e aprovado pelo Douto Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja 

agendado para o dia vinte sete de setembro do corrente ano, uma audiência Pública em defesa 

dos correios públicos e de qualidade para que possamos realizar uma ampla discussão com 

toda a sociedade civil, Sincort/Pa, OAB, ACIC, ALEPA, Congresso Nacional e outras 

entidades.     

REQUERIMENTO Nº 443/2019, de autoria do Vereadora Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

semáforo, perímetro compreendido na Alameda Liberdade com a Travessa Maximino Porpino, no 

Bairro Caiçara. 

REQUERIMENTO Nº 444/2019, de autoria do Vereadora Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

uma rampa de acessibilidade, e implantação de semáforos com sinais sonoros, na faixa de pedestre 

localizado entre a Igreja da Matriz e a Prefeitura Municipal de Castanhal, Bairro Centro. 

REQUERIMENTO Nº 445/2019, de autoria do Vereadora Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

asfáltico em todas as vias públicas, no Conjunto Residencial Jardim Imperial, no Bairro São José 

Operário. 

REQUERIMENTO Nº 446/2019, de autoria do Vereadora Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

entulho, na Alameda Capanema, localizada no Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 447/2019, de autoria do Vereadora Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

lombada e sinalização vertical na Avenida Barrão de Igarapé Mirim, entre Travessa Rondônia e 

Travessa Roraima no Conjunto Jardim Imperador. 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE JUSTIÇ A, LEGISLAÇ ÃO E REDAÇ ÃO 

FINAL, PROJETO DE LEI N° 026/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL 

GALVÃO – Dispõe sobre a isenção do pagamento, nos cemitérios municipais das taxas de 

procedimentos para funeral e enterro de pessoas reconhecidas como de baixa renda, e dá 

outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 005//2019, de autoria do Vereador Antônio Idalmir – Dispõe sobre 

medidas complementares de segurança em prevenção e resposta emergências em áreas e 

edificações no âmbito do Município de Castanhal, e dá outras providências. 

Art. 1° Nas áreas e edificações abrangidas por esta Lei, durante sua atividade – fim, fica 

obrigado a presença de equipe de prevenção e resposta emergências compostas por: 

a) Bombeiros civis nas áreas ou edificações, abertas ou fechadas, públicas ou privadas, em 

que houver grande concentração de pessoas ou atividades de expressivo risco a vida e ou ao 

meio ambiente. 

b)     Guarda – vidas em parques, clubes e áreas de recreação, laser ou desporto com 

ambiente aquático liberado ao uso das pessoas, seja este ambiente natural ou artificial.  
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Ordem do dia: (2ª Parte). Não há matéria 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 23 dias do mês de 

setembro do ano de 2019. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


