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Pauta da 45ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

8º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 01/10/2020. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

REQUERIMENTO Nº 134/2020, de autoria da Vereadora Luciana castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, na 

possibilidade, em realizar serviços de limpeza e raspagem d via pública em toda extensão da 

Travessa 13 de Maio, localizado no Bairro Ana Julia. 

REQUERIMENTO Nº 135/2020, de autoria da Vereadora Luciana castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, na 

possibilidade, em realizar serviços de empiçarramento de via pública em toda extensão da 

Rua Julia Carepa, localizada no Bairro Ana Julia. 

REQUERIMENTO Nº 136/2020, de autoria da Vereadora Luciana castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, na 

possibilidade, em realizar serviços de  limpeza e raspagem de via pública na Travessa 

Palmeiras, no perímetro compreendido entre a Travessa XV de Agosto e Rua Primeiro, 

localizada no Bairro Ana Julia. 

REQUERIMENTO Nº 137/2020, de autoria da Vereadora Luciana castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, na 

possibilidade, em realizar serviços de terraplanagem de via pública na Travessa XV de 

Agosto, localizada no Bairro Ana Julia. 

REQUERIMENTO Nº 138//2020, de autoria da Vereadora Luciana castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, na 

possibilidade, em realizar serviços de terraplanagem de via pública na Rua Antônio Barbosa, 

localizada no Bairro Ana Julia. 

REQUERIMENTO Nº 139/2020, de autoria da Vereadora Luciana castanheira - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente de sua administração, na 

possibilidade, em realizar serviços de terraplanagem de via pública na Rua Primeiro, 

localizado no Bairro Ana Julia. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 30 dias do mês de 

setembro do ano de 2020. 
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Diretor Legislativo 


