
Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos sete dias do mês de março do ano de dois mil 

e dezessete. Precisamente às nove horas a Vereadora 

Luciana Castanheira Sales (DEM) - Presidente desta Casa 

de Leis, invocando a proteção de Deus abriu a sessão. 

Explicou que os trabalhos estão iniciando neste horário em 

face da visita da imagem de São José, Padroeiro de 

Castanhal a esta Casa de Leis, no início desta manhã. Na 

oportunidade foi feita uma homilia com a presença de 

vereadores, funcionários e visitantes. Estavam presentes 

ainda os seguintes Parlamentares: Nivan Setubal Noronha 

(DEM) –1º Vice-Presidente, Orisnei Silva do Nascimento 

(PROS) – 2ª vice-presidente, Romildo Márcio Ramos da 

Costa (PT) – 2º Secretário, Francisco das Chagas 

Conceição Costa (PV) – 3° Secretário, José Janildo Souza 

do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antônio Idalmir 

Rodrigues de Oliveira (PTB), Antonio Leite de Oliveira 

(PSDB), Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), Edivam 

Sousa Damasceno (PR), Francisco das Chagas do Ó da 

Costa (DEM), João Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz 

Rodrigues Marinho (PMN), José Arledo Marques de Souza 

(PROS), Maria de Jesus Moreira de Souza (PTB), Rafael 

Evangelista Galvão (PSDB), Vereadora Regina de Fátima da 

Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB), 

Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). Foi observada a 

ausência do Vereador Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 

1ª Secretário, que ainda se encontra em tratamento de 

saúde, tendo sua ausência sido justificada através de 

atestado médico. Não foi feito leitura do texto bíblico, já 

que a Palavra de Deus já havia sido proferida na homilia a 

São José, realizada mais cedo. Prosseguindo com os 

trabalhos a Senhora Presidente convocou o Vereador Jorge 



Luiz para compor a Mesa dos Trabalhos como 4º Secretário 

e em seguida deu por aberto o Pequeno Expediente, 

solicitando ao Vereador Chagas Costa, ocupando 

interinamente a 2ª Secretaria, que fizesse a leitura da ata 

da sessão anterior. Depois de lida e ser colocada sob a 

apreciação do Plenário, a ata foi aprovada por 

unanimidade. Foram lidos alguns Expedientes expedidos e 

recebidos, dentre os quais: Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica nº 002/17, de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento e também subscrito pelos parlamentares 

Nivan Noronha, Idalmir Rodrigues, Márcio Costa, Marlon 

Costa, Antonio Leite, Rafael Galvão, Ronilson Sena, José 

Arledo, João Amaro, Maria de Jesus, José Janildo, Carlos 

Sampaio, Chagas Costa, Regina Abreu e Edivam 

Damasceno, que “Dispõe sobre emenda aditiva à seção IV, 

Art. 124 da Lei Orgânica do Município de Castanhal e dá 

outras providências”; Requerimentos nºs: 1134 a 1139/17, 

do Vereador Márcio Costa; e 1140/17, da Vereadora Vânia 

Nascimento. Encerrado o Pequeno Expediente a Presidente 

abriu o Grande Expediente e solicitou ao Vereador Márcio 

Costa, interinamente ocupando a 1ª Secretaria que fizesse 

a chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O 

Vereador Antonio Leite falou sobre a reunião acontecida na 

ACIC, na noite do dia anterior onde o assunto debatido foi a 

Segurança Pública em nossa Cidade; Agradeceu a Paróquia 

de São José, pela visita a está Câmara na manhã daquele 

dia; Congratulou as mulheres desta Câmara (Vereadoras e 

Funcionárias), extensivo a todas as mulheres 

castanhalenses, pelo dia Internacional da Mulher 

comemorado nesta data. O Vereador José Jonildo 

comentou sobre a importância dos eventos filantrópicos, 

citando como exemplo alguns bingos beneficentes que são 

promovidos por entidades sem fins lucrativos e por 



pessoas interessadas em ajudar o próximo, e em seguida, 

pediu aos seus pares que abracem essa digna e louvável 

causa social. A Vereadora Vânia Nascimento também 

teceu comentário sobre o evento realizado na ACIC, sobre 

segurança pública, enfatizando que faltou a participação 

popular; Falou sobre a necessidade da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, ser mais bem aparelhada para 

que possa desenvolver suas atividades de forma mais 

dinâmica profícua. O Vereador Carlos Sampaio também 

parabenizou as vereadoras da Casa e funcionárias, pelo dia 

internacional da mulher; Disse que temos que cobrar 

quando necessário e elogiar quando se merecer, por isso, 

naquele momento elogiava o Secretário Municipal de 

Obras, pelos serviços que foram iniciados na Zona Rural de 

nosso Município, recuperando ramais de algumas agrovilas 

como Bacabal, Macapazinho, Castelo Branco, Nazaré e 3 

de Outubro; Teceu comentário sobre um projeto de 

reflorestamento de áreas desmatadas e próximas a 

mananciais hídricos em nosso Município, que está sendo 

elaborando por sua equipe de colaboradores e em breve 

será apresentado nesta Casa para deliberação. O Vereador 

Chagas Costa Também comentou sobre a importância de 

conservarmos nossos mananciais hídricos; Falou também 

sobre a premência de se proceder a melhoras no 

transporte escolar de nosso Município, principalmente nos 

veículos que transportam os alunos da zona rural ou nas 

localidades mais afastadas do centro da Cidade; 

Manifestou-se ainda sobre a reunião na ACIC, concordando 

que faltou a participação popular, como também algo mais 

prático e realístico visando à resolução desse fatídico 

problema que é a falta de segurança pública. O Vereador 

Edivam Damasceno falou sobre a sua esperança de que os 

Deputados eleitos com votos de Castanhal possam trazer 



benefícios para nosso Município; Apresentou a Indicação nº 

156/17. O Vereador Marlon Costa também parabenizou as 

mulheres por seu dia internacional; Disse que não viu na 

reunião realizada na ACIC, um plano eficaz para melhorar a 

segurança pública em Castanhal, mas espera que na 

audiência que será realizada no próximo dia vinte do mês 

em curso nesta Casa de Leis, sejam encontrados 

mecanismos que possam ao menos amenizar essa 

problemática tão aflitiva; Enfatizou ainda, que os 

vereadores desta casa na mencionada reunião, foram 

desrespeitados, pois como legítimos representantes do 

povo não tiveram direito a se manifestar, assim como o 

Comandante da Guarda Municipal, que por fazer parte do 

sistema de segurança do Município deveria ser ouvido, pois 

certamente deve ter ideias que podem contribuir para um 

melhor planejamento no setor; Fez agradecimentos ao 

Senhor Landry Adelino, pelos serviços de recuperação dos 

ramais da Agrovila de Macapazinho. O Vereador Ronilson 

Sena parabenizou o Vereador Carlos Sampaio, por sua 

preocupação com o reflorestamento de áreas degradadas 

em nosso Município; Parabenizou o Senhor Paulo Roberto 

Salles por sua assunção à presidência da ACIC; Disse que 

a reunião sobre segurança pública não foi o que se 

esperava, no entanto, já foi um início de algo que 

futuramente com debates mais aprofundados, poderá 

fomentar um melhor modelo de segurança em nosso 

Município, esperando que na audiência que será realizada 

nesta Câmara no próximo dia vinte do corrente, possa 

contribuir sobremaneira para tudo que é almejado pela 

sociedade castanhalense; Disse que falta mais atitude por 

parte de nossos deputados, Federais e Estaduais, pois 

muito há por ser feito para que possamos realmente 

chamar nosso município de “Modelo” do Estado do Pará. A 



Vereadora Luciana Castanheira depois de passar a direção 

dos trabalhos ao seu substituto legal, Vereador Nivan 

Noronha, usou a tribuna e disse que espera a participação 

maciça da população na audiência sobre segurança 

pública no próximo dia vinte deste mês; Comentou sobre o 

encontro da Mulher Democrata, que foi realizado na Capital 

do Estado no dia de ontem; Falou ainda sobre outros 

assuntos de interesse da sociedade castanhalense; Falou 

sobre o sistema de quota que as mulheres terão nas 

próximas três eleições; Pediu o envio de voto de pesar aos 

familiares do Senhor Marcelo Sá, que veio a óbito depois 

de sofrer um infarto fulminante no último sábado quando 

jogava futebol no Campo do Vila Nova no Bairro da 

Saudade, pedindo inclusive que fosse observado um minuto 

de silêncio por todos os presentes. Após reassumir a 

presidência dos trabalhos, a Presidente abriu a Ordem do 

Dia e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

seguem: Indicações nºs. 060 a 064/17, da Vereadora Vânia 

Nascimento – em discussão e votação, foram aprovadas 

por unanimidade; Requerimentos nºs: 579, 580, 587 a 591, 

593, 594, 596 a 600, 602 a 607, 609, 612, 613, 618, 620, 

621, 624, 625, 626 (Maria de Jesus), 578, 582, 584, 585, 

586, 595, 611, 622, 623, 627 (Maria de Jesus e Chagas 

Costa), 616 (Maria de Jesus e Carlos Sampaio), 617 (Maria 

de Jesus, Chagas Costa e Carlos Sampaio) – em discussão 

e votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos da Vereadora Maria de Jesus de nºs. 581, 

583, 592, 601, 608, 610, 619, foram retirados de pauta a 

pedido da autora. O Vereador Carlos Sampaio solicitou 

vistas aos Requerimentos nºs. 514 e 615, da Vereadora 

Maria de Jesus. Não havendo mais nada a ser deliberado, a 

Presidente encerrou a Ordem do dia e como o horário de 



reunião já havia terminado, agradeceu a presença de todos 

e precisamente às doze horas e vinte minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 

 


