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Pauta da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 04/05/2017. 
 

 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 1179/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Rua Flora Lemos, perímetro entre as Rua Duque de Caxias e Alcides Mourão 

no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1180/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Rua Alcides Mourão, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1181/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Alameda W, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1182/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Rua WE 6, no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1183/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Rua Olímpia Queiroz da Mota, perímetro compreendido da Rua Emanaseias 

Porpino e Rua Alcides Mourão no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1184/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Rua Ivanilton da Silva, perímetro compreendido da Rua Emanaseias Porpino 

e Rua Alcides Mourão no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1185/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na nas Alameda 6, perímetro compreendido da Rua Emanaseias Porpino e Rua 

Alcides Mourão no Bairro da Saudade. 

REQUERIMENTO Nº 1186/2017, de autoria do Vereador ORISNEI NASCIMENTO - Solicito 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Alameda 2, perímetro compreendido da Rua Emanaseias Porpino e Rua 

Alcides Mourão no Bairro da Saudade. 
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REQUERIMENTO Nº 1187/2017, de autoria do Vereador ALACIR VIEIRA - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, meio – fio, tubulação onde for necessário, e 

asfaltamento na Alameda Samambaia, localizada no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1188/2017, de autoria do Vereador ALACIR VIEIRA - Solicito ao 

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

realizar serviços de reposição das luminárias queimadas na Alameda Samambaia, localizada 

no Bairro São José Operário. 

  

 

 

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

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 04 dias do mês de 

maio do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


