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Pauta da 48ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 08/08/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 1351/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de construção de duas lombadas na Rua Carlos Gomes, entre Rua 

Maria Maia e Avenida Brasil, no Bairro Milagre. 
REQUERIMENTO Nº 1352/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua Última Rua, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1353/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de empçarramento, tubulação onde for necessário, meio fio e 

camada asfáltica na Travessa São José, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1354/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa Bom Sossego, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1355/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1356/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa Néris, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1357/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa Bom Jesus, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1358/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa São Joaquim, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1359/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa Freitas, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1360/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa Arco-Íris, no Bairro Jardim das Acácias.  
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REQUERIMENTO Nº 1361/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Travessa Bom Pastor, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1362/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua Rita de Kássia, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1363/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua São Joaquim, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1364/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua Hélio Leite, Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1365/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua Juarez Salviano, no Bairro Jardim das Acácias.  
REQUERIMENTO Nº 1366/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua Mateus Noronha, entre ás Ruas João Câncio Sampaio e 22 de Abril, 

Bairro do Milagre.  
REQUERIMENTO Nº 1382/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

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

camada asfáltica na Rua Riachuelo, entre a D. Pedro I e D. Pedro II, no Loteamento Nova 

Vida, Bairro Milagre.  
REQUERIMENTO Nº 1384/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de construção de uma lombada na Rua Mateus Noronha, entre às 

ruas: Mateus Noronha, entre as ruas: Alfredo Marques e Firmino Pereira, Bairro Milagre. 

REQUERIMENTO Nº 1385/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido que seja reimplantado o Parque Infantil e seja feita a revitalização da Academia ao Ar 

Livre na Praça dos “Quatros Bares”, entre as ruas: Antônio Horácio e Antônio Freire, no 

Bairro do Milagre.  

REQUERIMENTO Nº 1386/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

Executivo Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente de sua administração no 

sentido de realizar serviços de construção de uma cobertura (tipo toldo), na área externa (em 

frente) da Unidade Saúde Família (do Bairro do Milagre) Esmeralda Marinho de Oliveira.   
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Ordem do dia: (2ª Parte). Não há matérias 

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 08 dias do mês de 

agosto do ano de 2017. 

  

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


