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Pauta da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

7º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 04/06/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 046/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – A Vereadora 

com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com que 

escreve o Art. 113 – Dependerá de deliberação imediata do Plenário, sem discussão o Requerimento 

que solicite: Urgência, depois de ouvido o Douto Plenário vem solicitar que seja encaminhado 

atencioso expediente Executivo Municipal, para que o mesmo agende em suas metas prioritárias e 

autorize a Secretária competente, em envidar esforços no sentido que seja cumprida Lei n° 13.987, 

de 7 de abril de 2020, que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das 

aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos 

pais ou responsáveis dos estudos das escolas públicas de educação básica.   

REQUERIMENTO Nº 047/2020, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira – A Vereadora 

com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com que 

escreve o Art. 113 – Dependerá de deliberação imediata do Plenário, sem discussão o Requerimento 

que solicite: Urgência, depois de ouvido o Douto Plenário vem solicitar que seja encaminhado 

atencioso expediente Executivo Municipal, para que o mesmo agende em suas metas prioritárias e 

autorize a secretaria competente, em envidar esforços no sentido de: 

1 – Que não falte ou que reposto os Equipamentos de proteção Individual (EPI) com mais rapidez e 

de acordo com a necessidade, pois são itens de extrema importância, principalmente para os 

profissionais das unidades de saúde e hospitais públicos do Município; 

2 – Que os vencimentos dos trabalhadores da saúde, da segurança, vigilância sanitária, limpeza 

urbana e empregados de serviços essenciais sejam pagos no máximo até o último dia do mês 

referência;  

3 – Que durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 

de março de 2020, do Congresso Nacional, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional provocado pela pandemia, seja aplicado o GRAU Máximo (40%) de insalubridade 

para todos os trabalhadores da saúde, da segurança, vigilância sanitária, limpeza urbano e 

empregados de serviços essenciais, prevista no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto – Lei n° 5452, de maio de 1943. 

REQUERIMENTO Nº 048/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

implantação de uma Central de Triagem para atender as pessoas com sintomas da Covid -  

19. 

REQUERIMENTO Nº 049/2019, 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 adotada as medidas 

competentes e necessários para que este Parlamento em transformar os recursos destinados à 

aquisição de passagens aéreas, inscrições em Congressos, Seminários e afins, além das diárias dos 

membros deste Parlamento não utilizados neste período de Pandemia do Covid – 19 e sejam 

destinados à Secretária de Assistência Social do Município de Castanhal para aplicação em 

Aquisição de Cestas de Alimentos em favor das pessoas em vulnerabilidade social.   
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REQUERIMENTO Nº 050/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

recursos provenientes das Emendas Impositivas da Saúde para Aquisição de Kits de 

Medicamentos para serem distribuídos aos Pacientes atendidos pelo Município no tratamento 

da Covid – 19. 

REQUERIMENTO Nº 051/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa - Solicito ao Executivo 

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

recursos provenientes das Emendas Impositivas da Saúde para Aquisição de Kits de Teste 

Rápidos para Diagnóstico da Covid - 19 

 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).  

 

PROJETO DE LEI Nº 002/2020, de autoria do Executivo Municipal – Que cria, regulamenta e 

estabelece orientações para a atuação das Unidades de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal de 

Castanhal para o exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei Federal nº 

13.460/17, e dá outras providências) (Com Pareceres Favoráveis da Assessoria Jurídica e da 

Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final). 

PROJETO DE LEI Nº 005/2020, de autoria do Executivo Municipal (Em Regime de Urgência) 

– Que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do Município de Castanhal com o 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal (IPMC) gestor do seu Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, relativos às competências até março de 2017, de acordo com o artigo 

5º-A, da Portaria MPS nº 402/2008 (Com Pareceres Favoráveis da Assessoria Jurídica, da 

Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final e da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento). 

PROJETO DE LEI Nº 006/2020, de autoria do Executivo Municipal (Em Regime de Urgência) 

– Que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do Município de Castanhal com o 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal (IPMC) gestor do seu Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, relativos às competências até abril de 2017, de acordo com o artigo 5º-

A, da Portaria MPS nº 402/2008 (Com Pareceres Favoráveis da Assessoria Jurídica, da 

Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final e da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento). 

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 03 dias do mês de 

junho do ano de 2020. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
 

 

 

O grande expediente (uso da tribuna), será ocupado pelas explanações da 

Secretaria Municipal de Saúde, a fim de fazer esclarecimentos públicos na 

seguinte pauta:  

 

 

- Quais ações que estão sendo tomadas em nosso município em relação 

Pandemia/Covid-19. 

 

- Encaminhamentos de reivindicações e sugestões do Parlamento ao Executivo 

Municipal. 

 

 

Observação: Roga-se da edilidade à anuência para o efeito do exposto 

acima, com o seu término às 10h, fluindo em seguida a ordem do dia (Pauta 

de Votação).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


