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Pauta da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

7º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 12/03/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº787/2017, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção do Centro Cirúrgico no 

Hospital Municipal De Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº857/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho, que implante o serviço de saúde 24 horas na 

Unidade de Saúde do Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº858/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho, a realizar serviços de recapeamento asfáltico nas 

vias públicas; Mário Moura Filho, Romão Martins, Visconde de Mauá, Antônio Fernandes 

Sobrinho, Raimundo Leite Pinto, Padre Vieira, José Caetano, Teotônio de Souza, Dos Catetes 

e Tomás Gonzaga no Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº859/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho, a realizar serviços de revitalização e ampliação do 

Teatro Municipal Experimental. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº860/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho, a realizar serviços de implantação de uma UTI no 

Hospital Municipal de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº861/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho, a realizar serviços de reforma e ampliação do 

Posto Médico do Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº862/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho, a realizar serviços de recapeamento asfáltico na 

Rua Elias Moreira com início da Rua Maximino Porpino no Bairro Caiçara até seu final no 

Bairro São José Operário (Imperial). 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº863/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma praça 

poliesportiva com concha acústica na Comunidade Jagatá, localizada entre o Bairro Fonte 

Boa e Loteamento Estrela Real. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº864/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma praça pública com 

concha acústica e quadra poliesportiva com uma concha acústica e quadra poliesportiva no 

Loteamento Osasco I, II, II. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº865/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho o serviço de construção de uma praça pública com 

uma concha acústica e quadras poliesportivo no Loteamento Estrela Real, localizado entre os 

Loteamentos Transcastanhal, Osasco e Novo Estrela 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº866/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de uma praça 

pública poliesportiva no Bairro Novo Estrela III. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº867/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de dois redutores 

de velocidade na Rua Eufrazino Andrade até a Tiradentes. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº868/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de redutores de 

velocidade na Rua Maria Caetana da Mota, perímetro entre a Rua Capitão Bezerra e 

Francisco Laureno. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº869/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de velocidades na 

Rua Monesenhor José Maria do lago, perímetro entre a Rua Duque de Caxias e Inácio 

Gabriel, no Bairro Novo Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº870/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de uma Escola de 

Ensino Infantil e Fundamental no Bairro Imperial. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº871/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de implantação de atendimento 

informatizado no Hospital Municipal de Castanhal. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº872/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de uma Escola de 

Ensino Infantil e Fundamental no Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº874/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de um Ginásio 

poliesportivo no Bairro Novo Estrela. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº875/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de empiçarramento, meio – fio e 

asfaltamento nas vias públicas do Loteamento Caetano de Souza I e II, no Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº876/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de edificação de uma creche no 

Bairro Caiçara. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº878/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de edificação de meio – fio nas 

vias públicas major Francisco Alves; Irmã Adelaide e Francisco Laureno, perímetro 

compreendido entre as Ruas Tiradentes e Comandante Assis no Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº879/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de colocação de meio – fio na 

Rua Capitão Bezerra e Eufrazino Andrade no Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº880/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de um Posto de 

Saúde no Bairro Salgadinho. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº881/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de um Ginásio 

Poliesportivo no Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº882/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de revitalização geral do Posto 

Médico do Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº883/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de construção de 03 (três) 

lombadas na Rua Francisco Alves no Bairro Caiçara. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº884/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de colocação de meio – fio e 

asfaltamento na Rua Manoel Martins, Quadra 05 do Conjunto Imperial, no Bairro São José 

Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº885/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Rua Vitória Régia no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº886/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Travessa Solom Botelho no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº888/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Travessa Antônio Rocha Filho, na área Municipal no Loteamento 

Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº889/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Travessa Manoel Clóvis Soares, na área Municipal no 

Loteamento Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº890/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Travessa Nair Souza Moraes, na área Municipal no Loteamento 

Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº891/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Travessa Dino Souza, na área Municipal no Loteamento 

Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº892/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de limpeza, empiçarramento, 

meio – fio e asfaltamento na Alameda Projetada, na área Municipal no Loteamento 

Transcastanhal, Comunidade Jagatá. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº893/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de asfaltamento da Rua Barão 

de Igarapé Miri no Bairro Imperador. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº894/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de instalação de passarela 

elevada na Avenida Barão do Rio Branco, em frente à Escola Estadual Clotilde Pereira, 

Bairro Novo Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº897/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviço de instalação de passarela 

elevada na Rua Wilson Santos em frente a SUS no Bairro Novo Olinda. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº898/2018, de autoria da Vereadora Regina 

Abreu - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar a construção de uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental no Conjunto Residencial Tangarás. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº899/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de construção de redutores de 

velocidade na Rua Tancredo Neves, perímetro compreendido da Avenida Magalhães Barata e 

Rua Irma Adelaide, nas proximidades da Escola Municipal são João Bosco no Bairro Cariri. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº901/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de colocação de luminárias no 

entorno do campo do Santa Lídia, haja vista que a Comunidade realiza atividades físicas no 

calçadão do referido espaço do Santa Lídia, no Bairro Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº902/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de revitalização da quadra de 

vôlei, com inclusão de rede de proteção e colocação de refletores, na Praça do Tiro de Guerra, 

Bairro do Milagre. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº903/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de reforma da arena de jogo da 

Praça do Imperial. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº904/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar o serviços de recuperação do trecho das 

Ruas: Manoel Nogueira Martins, que fica entre a Paulo Roberto Brandão Morais e Travessa 

Capitão Bezerra conhecida como Ramal do Brilhante, e também o trecho da Rua Paulo 

Roberto Brandão Morais que fica entre Alameda Imperial e a Rua Antônio Elias Teixeira 

Vito, no Conjunto Imperial. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº905/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de construção de uma Escola 

Fundamental no Bairro Jardim das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº906/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Rua Juarez Salviano, no Bairro Jardim 

das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº907/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Rua Hélio Leite, no Bairro Jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº908/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Rua São Joaquim, no Bairro jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº909/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Rua de Kássia, no Bairro Jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº910/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Bom Pastor, no Bairro Jardim 

das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº911/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Arco – Iris, no Bairro Jardim 

das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº912/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Freitas, no Bairro Jardim das 

Acácias. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº913/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa São Joaquim, no Bairro Jardim 

das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº914/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Bom Jesus, no Bairro Jardim 

das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº915/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Neris, no Bairro Jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº916/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Amorim, no Bairro Jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº917/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa Bom Sossego, no Bairro Jardim 

das Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº918/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Travessa São José, no Bairro Jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº919/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de empiçarramento, tubulação 

onde for necessário, meio – fio e camada asfáltica na Ultima Rua, no Bairro Jardim das 

Acácias. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº920/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Elias Damasceno, localizado 

no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº921/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Manoel Gregório, localizado 

no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº922/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Travessa Pedro Ulisses, 

localizado no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº923/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Araceli Sampaio, localizado 

no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº924/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Travessa Francisco Montoro, 

localizado no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº925/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Pedro Araújo, localizado no 

Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº926/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Travessa Alta Paulina, localizado 

no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº927/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Ramal do Brilhante, 

localizado no Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº928/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Projetada II, localizado no 

Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº929/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através de sua secretaria competente 

agende em suas metas prioritárias de trabalho realizar serviços de limpeza, empiçarramento, 

tubulação onde for necessário, meio – fio e asfaltamento, na Rua Projetada III, localizado no 

Loteamento Araceli Sampaio no Bairro São José Operário. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1533/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de colocação de postes ornamentais e luminárias ornamentais, na 

Rua Castelo Branco, Bairro Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1534/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de adequação do canteiro central da Rua Castelo Branco, Bairro 

Milagre, com vista de transformar o canteiro central em passarela de caminhada. 
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MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1545/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de tubulação na confluência e meio fio onde for necessário na Rua 

Martins Linhares, esquina com Maria Maia, Bairro Milagre. 

MATÉRIA REITERADA - REQUERIMENTO Nº 1547/2018, de autoria do Vereador Welton 

Marlon - Solicito ao Executivo Municipal, que o mesmo através da Secretaria competente de sua 

administração realize serviço de tubulação na confluência e meio fio onde for necessário na Rua 

Antônio Freire, esquina com Miguel Florêncio, Bairro Milagre. 

PROJETO DE LEI Nº 002/2019, de autoria do Executivo Municipal com vista do Vereador 

Márcio Costa – Dispõe sobre a alteração do Art. 35 do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério, Lei Municipal n.º 026/12, de 10 maio de 2012, e 

dá outras providências.  

Art. 1º - Fica alterada a redação do Art. 35 da Lei Municipal n.º 026/12: “Art. 35. A 

Gratificação de Magistério é assegurada ao docente quando em regência de classe e poderá 

ser concedida ao docente quando em atividade de assessoramento vinculada à rede municipal 

de ensino e é fixada em 20% (vinte por cento) do vencimento base. ” 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

março do ano de 2020. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 


