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Pauta da 47ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 08/08/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 307/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços recuperação do 

Ramal Km 14, localizada na Rodovia Castanhal -  Curuçá. 

REQUERIMENTO Nº 308/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços recuperação do 

Ramal Novo tempo, localizado Agrovila Calúcia. 

REQUERIMENTO Nº 309/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços recapeamento da 

Rua Comandante Francisco de Assis, perímetro compreendido da Rua Pedro Porpino, até a Travessa 

Benjamin Constant, Bairro Nova Olinda. 

REQUERIMENTO Nº 310/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização e 

implantação de novas aparelhos da academia ao ar libre na Praça do Cristo Redentor de acordo com 

avaliação técnica da Secretaria Competente. 

REQUERIMENTO Nº 311/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços instalação de 

postes ornamentais e luminárias de Led na Praça do Imperial no Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 312/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços revitalização das 

quadras de vôlei e futebol de areia na Praça do Imperial. 

REQUERIMENTO Nº 313/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços construção de 

academia ao ar livre na Praça do Conjunto Imperial Bairro São José. 

REQUERIMENTO Nº 314/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços implantação de 

parque infantil na praça do Conjunto Imperial. 

 REQUERIMENTO Nº 315/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços construção de um 

novo trapiche na Agrovila de Macapazinho com piso feito em concreto armado e cobertura moderna. 

REQUERIMENTO Nº 316/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços instalação de 

poste ornamentais e luminárias de Led na Orla de Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 317/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços troca postes e 

luminárias por postes ornamentais e luminárias de Led na Praça em frente à Igreja Católica de 

Macapazinho. 

REQUERIMENTO Nº 318/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços construção de 

cobertura e piso na área da feira do troca – troca situada em frente ao Shopping Popular. 

REQUERIMENTO Nº 319/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços construção da 

praça de alimentação em frente ao Shopping do Artesanato. 

REQUERIMENTO Nº 320/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços colocação 

iluminação moderna na ponte sobre o Rio Macapazinho. 
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REQUERIMENTO Nº 321/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços implantação do 

parque infantil na Praça do Cristo Redentor. 

REQUERIMENTO Nº 322/2019, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao Executivo 

Municipal, para que o mesmo através da Secretaria competente a realizar serviços troca da 

iluminação da Praça do Cristo Redentor em toda a sua extensão com as luminárias de Led. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

agosto do ano de 2019. 

 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


