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Pauta da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

1º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 25/05/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

INDICAÇÃO Nº 134/2017 de autoria do Vereador João Amaro com vista do Vereador Nivan 

Noronha - Indicando ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, viabilize estudos 

com vistas a no sentido cumprir o que determina a lei Orgânica do Município, em seu Artigo 

56. 

“Art. 56 – É assegurado a todos os servidores públicos municipais, o direito ao vale 

transporte.” 

REQUERIMENTO Nº 1202/2017, de autoria dos Vereadores Professor Leite e Edivan 

Damasceno - Solicito ao Executivo Municipal, para que o mesmo através as Secretaria competente 

de sua administração, realizar serviços de colocação de extintores de incêndio, hidrantes e 

detector de fumaça nos Prédios Públicos, especificamente nas Escolas da Rede Públicas 

Municipal. 

REQUERIMENTO Nº 1203/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Elias Damasceno, localizada no Loteamento Araceli 

Sampaio no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1204/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Manoel Gregório, localizada no Loteamento Araceli 

Sampaio no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1205/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Travessa Ulisses, localizado no Loteamento Araceli Sampaio no 

Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1206/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Araceli Sampaio, localizado no Loteamento Araceli 

Sampaio no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1207/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Travessa Francisco Montoro, localizado no Loteamento Araceli 

Sampaio no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1208/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de dragagem do Canal José Priante, perímetro da Alameda Liberdade até a 

Avenida Imperial, no Bairro Caiçara. 
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REQUERIMENTO Nº 1209/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Pedro Araújo, localizado no Loteamento Araceli Sampaio 

no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1210/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Travessa Alta Paulina, localizado no Loteamento Araceli 

Sampaio no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1211/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Ramal do Brilhante, localizado no Loteamento Araceli 

Sampaio no Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1212/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Projetada II, localizada no Loteamento Araceli Sampaio no 

Bairro São José Operário. 

REQUERIMENTO Nº 1213/2017, de autoria do Vereador Welton Marlon - Solicito ao 

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

realizar serviços de limpeza, empiçarramento, colocação de meio fio, tubulação onde for 

necessário e asfaltamento na Rua Projeta III, localizado no Loteamento Araceli Sampaio no 

Bairro São José Operário. 

Projeto de Lei Nº 002/2017 de autoria do Executivo Municipal – Dispõe sobre autorização do 

pagamento da atualização do piso salarial nacional aos profissionais do magistério da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Castanhal, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, com base no caput do Art. 5° da Lei 

Federal n° 11.738/2008 e Portaria n° 31 de 12/12/17 – MEC, ao pagamento do piso salarial 

nacional aos profissionais do magistério municipal, no valor de R$ 2.298,80 (dois mil, 

duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) mensais, devendo os valores serem pagos no 

exercício de 2017. 

Projeto de Lei Nº 003/2017 de autoria do Executivo Municipal – Dispõe sobre a criação do 

Fundo Municipal de Educação – FME e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica criado o Fundo Municipal de Educação de Castanhal, órgão responsável pela 

captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo criar condições pela financeiras e de 

gerenciamento dos recursos destinados às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 

executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

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

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 25 dias do mês de 

maio do ano de 2017. 

  

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


