
Ata da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil 

e dezessete. Precisamente às oito horas e trinta minutos a 

Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - Presidente 

desta Casa de Leis, invocando a proteção de Deus abriu a 

sessão. Estavam presentes os seguintes Parlamentares: 

Nivan Setubal Noronha (DEM) –1º Vice-Presidente, Orisnei 

Silva do Nascimento (PROS) – 2º Vice-Presidente, Alacir 

Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1º Secretário, Romildo 

Márcio Ramos da Costa (PT) – 2º Secretário, Francisco das 

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

Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antonio Leite 

de Oliveira (PSDB), Carlos Alberto de Sousa Sampaio 

(PMDB), Edivam Sousa Damasceno (PR), João Amaro da 

Silva Filho (PDT), José Arledo Marques de Souza (PROS), 

Jorge Luiz Rodrigues Marinho (PMN), Maria de Jesus 

Moreira de Souza (PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), 

Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson 

Correa de Sena (PSDB) e Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC). Estava ausente somente o Vereador Antonio 

Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), que se encontrava 

participando de um Curso de Vereador na Cidade de Natal, 

Estado do Rio Grande do Norte. Dando início aos trabalhos, 

a Presidente solicitou ao Vereador Alacir Júnior que 

fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido 

o “Salmo 23”. Em seguida a Senhora Presidente abriu o 

Pequeno Expediente e solicitou ao 2º Secretário que 

fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Depois de lida a 

ata foi colocada sob a apreciação do Plenário e como não 

houve manifestação em contrário à sua redação, foi 

considerada aprovada por unanimidade. Foram lidos alguns 

Expedientes recebidos e expedidos, dentre os quais: 



Requerimentos nºs. 1178 a 1185 (Orisnei Nascimento), 

1186 a 1187 (Alacir Júnior); Ofício nº 066/17 – PMC, 

encaminhando para apreciação desta Câmara o Projeto de 

Lei nº 002/17, que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá 

outras providências”. Encerrado O Pequeno Expediente, a 

Presidente abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: O Vereador Márcio Costa disse 

que na atual conjectura em que passa nosso País, nos faz 

refletir e chegar à conclusão de que a reforma trabalhista 

ora em tramitação no Congresso Nacional, visa 

exclusivamente beneficiar somente a classe empresarial 

em detrimento da mola mestra da economia brasileira que 

é o trabalhador, por esse motivo é que o povo foi as ruas 

no dia 1º de Maio protestar contra esse descalabro que é o 

cerceamento de direitos conquistados com muitas lutas ao 

longo das última décadas. O Vereador Ronilson Sena 

também se manifestou sobre a reforma trabalhista, que em 

seu ponto de vista já estava se tornando tardia e que, 

diferente do pensamento de outros, a mesma não está 

retirando direito adquiridos, e sim, oferecendo mecanismos 

para que novos empregos sejam criados, pois da forma 

como está fica inviável uma empresa manter um 

funcionário; Se reportou sobre as manifestações ocorridas 

nos últimos dias e que culminaram com passeatas no dia 

1º de Maio, taxando-as de inócuas e promovidas por 

sindicalistas descontentes que estão em vias de perderem 

os benefícios auferidos com a legislação atual; Disse que o 

Partido dos Trabalhadores enquanto governo, nunca deu 

abertura para que estas reformas que estão sendo 

discutidas fossem levadas adiante,  inviabilizando o 

crescimento e dinamismo da Nação brasileira. A Vereadora 



Luciana Castanheira depois de passar a direção dos 

trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu substituto legal, 

usou a Tribuna e apresentou verbalmente votos de 

congratulações à Coordenação da “VII Cavalgada da 

Agrovila Cupiúba”, na pessoa do Senhor Opílio Dias Neto, 

que foi realizada no último dia 1º de maio; Falou sobre o 

encontro técnico municipal alusivo ao lançamento do “Selo 

artesanal”, que acontecerá no próximo dia quatro do mês 

curso, às quatorze horas, no auditório da  SEMUTRAN;   

Informou que a Secretaria Municipal de Habitação está 

funcionando em novo prédio, localizado na confluência da 

Rua Comandante Francisco de Assis com Avenida Cônego 

Leitão; Por fim parabenizou o Funcionário Belarmino Dias 

Pinheiro pelos seus 30 anos de exercício funcional nesta 

Câmara Municipal. Depois de reassumir seu lugar na Mesa 

dos Trabalhos e ser informada de que não havia mais 

parlamentares inscritos, a Senhora Presidente encerrou o 

Grande Expediente e abriu a Ordem do Dia, solicitando ao 

1º Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta 

para deliberação do Plenário, como seguem: Requerimento 

nº. 1029/17, do Vereador Nivan Noronha – em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimentos nºs: 

1102 a 1114/17, do Vereador Chagas Costa – Em discussão, 

o Vereador Nivan Noronha solicitou vistas dos mesmos. 

Encerrada a 1ª Parte, a Senhora Presidente solicitou que 

fosse feita a leitura da única matéria em pauta da 2ª Parte 

da Ordem do Dia, como se segue: Projeto de Lei nº. 005/17, 

da Vereadora Vânia Nascimento, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de uso de cores predominantes na 

bandeira do Município, quando da pintura dos prédios 

municipais e dá outras providências” – Em discussão, o 

Vereador Edivam Damasceno solicitou vistas à matéria. 

Não havendo mais nada a ser tratado a Presidente 



encerrou a Ordem do Dia e observando que ainda havia 

tempo, franqueou a palavra para quem quisesse usar a 

Tribuna para Explicações Pessoais. O Vereador Chagas 

Costa disse que na atual conjectura, não cabia mais 

legislar da forma como se fazia em tempo já longínquos, 

onde se presava pelo “Curral eleitoral” ou “Reduto 

Político”, pois o vereador ao ser eleito não se torna 

representante apenas de uma localidade ou agrovila, mas 

sim de toda uma população e é obrigação reivindicar 

melhorias onde se fizerem necessárias e não só às 

proximidades de onde reside. O Vereador Nivan Noronha 

disse que o fato do vereador solicitar vistas à uma matéria 

quando tiver alguma dúvida, era uma prerrogativa 

regimental e também uma conscienciosa  acuidade, para 

que não acabe votando algo inconstitucional ou contrário 

aos interesses da população; Disse que ficou feliz com a 

forma inusitada com que o Projeto de Lei que versa sobre 

as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 foi 

apresentado nesta Casa, com o Prefeito Pedro Coelho 

trazendo pessoalmente o referido projeto, fato que 

demonstra que a gestão municipal está procurando ser 

respeitosa para com este Poder, só espera que isso seja 

uma constante e não algo passageiro. Como ninguém mais 

quis usar a tribuna, a Presidente agradeceu a presença de 

todos e precisamente às dez horas e trinta minutos 

encerrou a sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, 

aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezessete.  

 

 


