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Pauta da 79ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 07/12/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 188/2017 de autoria do Vereador Welton Marlon - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto para criação do Programa “Salvas 

Vidas”, a sugestão deste parlamentar visa atender no programa os pacientes portadores de 

câncer, cardíacos e diabéticos com exames de ressonância magnética, tomografia, 

mamografia. E que seja afixada nas unidades de saúde o referido Programa, com todo o seu 

conteúdo programático.  

REQUERIMENTO Nº 1575/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de implantação de um micro sistema de abastecimento de água na 

Comunidade: Nova Aliança, na Agrovila de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 1576/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de revitalização de todo o calçamento da área que fica em frente ao palco 

cultural de eventos da Praça Zecão Pismel, situada no Bairro do Milagre. 

REQUERIMENTO Nº 1577/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de recapeamento asfáltica da Rua Lauro Sodré, entre a Rua Senador Lemos 

e Avenida Presidente Vargas. 

REQUERIMENTO Nº 1578/2017, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicito ao 

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

realizar serviços de terraplanagem, sarjetas, tubulação onde for necessário e camada asfáltica 

na Rua Artur Soares, Bairro Fonte Boa. 

 

 

Ordem do dia: (2ª Parte).   

 

PROJETO DE LEI Nº 032/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon – Institui e insere no 

Calendário Oficial do Município Projeto “Quebrando o Silêncio” e dá outras providências.  

Art. 1°. Fica Instituído e inserido no Calendário Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal 

de Castanhal Projeto “Quebrando o Silêncio”. 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 07 dias do mês de 

dezembro do ano de 2017. 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


