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Pauta da 76ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 6º Período 

Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 21/11/2019. 

 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

INDICAÇÃO Nº 030/2019, de autoria do Vereador Rafael Galvão – Indicando ao Gestor 

Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as secretarias competentes de sua administração, 

envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara Legislativa: Projeto de Lei que 

disponha sobre “a obrigatoriedade da presença de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), ou sistema que integre e supra essa função em todos as Agências Bancárias do 

Município de Castanhal”. 

INDICAÇÃO Nº 031/2019, de autoria do Vereador Alacir Vieira Júnior – Indicando ao Gestor 

Municipal, para que o mesmo, em conjunto com as secretarias competentes de sua administração, 

envide esforços no sentido de remeter para apreciação desta Câmara Legislativa: Projeto de Lei que 

disponha sobre “A Proibição de Industrialização, Comercialização, Armazenamento, 

Transporte, Distribuição, Manipulação e Uso de Cerol e Linha Chilena”. 

REQUERIMENTO Nº 543/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

construção/implantação de Parque Infantil, no Conjunto Residencial Japiim. 

REQUERIMENTO Nº 544/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

revitalização do Terminal Rodoviário Municipal Edgar Titan. 

REQUERIMENTO Nº 545/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicitando ao Gestor 

Municipal, por meio das secretarias competentes de sua administração, envidar esforços para 

revitalização do Terminal Lourenço Lemos. 

REQUERIMENTO Nº 546/2019, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicitando ao 

Prefeito Municipal, que agende em suas metas prioritárias e autorize a Secretaria Municipal de 

Obras, em envidar esforços no sentido de realizar serviços de instalação de tubulação onde for 

necessário e reparos dos meios-fios na Rua Coronel Leal, esquina com a Travessa Floriano 

Peixoto, no Bairro Centro. 

 

 

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

 

 

                         Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 20 dias do mês de 

novembro do ano de 2019. 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


