
 
 

1 
 

    

Pauta da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 01/10/2019. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte). 

REQUERIMENTO Nº 468/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicito ao Executivo 

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

postes ornamentais e luminárias de led na orla do Apeú. 
VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 016/2019 (Recebido em 19/09/2019), de autoria 

do Executivo Municipal – Veto Parcial, referente ao Projeto de n° 016/2019, que dispõe sobre 

a instituição de combate a prevenção e recaída nas drogas e álcool, e dá outras providências. 

Autoria do Vereador Antônio Idalmir.  

VETO AO PROJETO DE LEI Nº 013/2019 (Recebido em 24/09/2019), de autoria do Executivo 

Municipal – Veto, referente ao Projeto de n° 013/2019, que dispõe sobre a denominação de 

vias públicas no Residencial Jardim Castanhal, e dá outras providências. Autoria da 

Vereadora Luciana Castanheira. 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE JUSTIÇ A, LEGISLAÇ ÃO E REDAÇ ÃO 

FINAL, PROJETO DE LEI N° 026/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL 

GALVÃO – Dispõe sobre a isenção do pagamento, nos cemitérios municipais das taxas de 

procedimentos para funeral e enterro de pessoas reconhecidas como de baixa renda, e dá 

outras providências. 

 

Ordem do dia: (2ª Parte). 

 

PROJETO DE LEI Nº 034/2019, de autoria do Vereador Márcio Costa – Institui o programa 

“Prata da Casa” que estabelece a obrigatoriedade da utilização de grupos, bandas, cantores 

ou instrumentistas locais em eventos musicais que tenham financiamento do poder público 

Municipal ou que este seja realizado. 

Art. 1° - É obrigatório a utilização de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em 

eventos musicais que tenham financiamento do poder público Municipal ou que por este 

realizado, na proporção nunca inferior a 50% das apresentações. 

PROJETO DE LEI Nº 043/2019, de autoria do Vereador Ronílson Sena – Institui o programa “ 

cidade Segura”, e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica instituído no Município de Castanhal o Programa “Cidade Segura”, que tem 

por objetivo a doação de câmeras de monitoramento ao Município.  

PROJETO DE LEI Nº 046/2019, de autoria do Vereador José Arledo – Dispõe sobre a reserva 

de vagas para o Primeiro Emprego nas empresas prestadores de serviços ao Município de 

Castanhal, assim como nas concessionárias, de Serviços Públicos Municipais, e dá outras 

providências. 

Art. 1° - Fica reservada ao primeiro emprego, no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas 

laborais nas empresas prestadores de serviço ao Município de Castanhal, assim como nas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos municipais. 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 30 dias do mês de 

setembro do ano de 2019. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


