
Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano 

de dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quinze minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) 

- Presidente desta Casa de Leis, invocando a proteção de Deus 

abriu a sessão. Estavam presentes ainda os seguintes 

Parlamentares: Nivan Setubal Noronha (DEM) – 1º Vice-

Presidente, Orisnei Silva do Nascimento (PROS) – 2ª vice-

presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1ª 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, Antônio Idalmir 

Rodrigues de Oliveira (DEM), 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), José Janildo 

Sousa do Nascimento (PMDB), Maria de Jesus Moreira de Souza 

(PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Ronilson Correa de 

Sena (PSDB), Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), 

Vânia Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC). Dando início aos trabalhos a Presidente abriu o 

Pequeno Expediente e solicitou à Vereadora Maria de 

Jesus que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a mesma 

se pronunciado sobre o “Salmo 1º: versículos de 1 a 4”. 

Prosseguindo, a 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 a sua redação, foi considerada aprovada por 

unanimidade. Foram lidos ainda vários expedientes 

expedidos e recebidos, dentre os quais: Projeto de Lei nº 

004/17, subscrito pelos seguintes Parlamentares: Vânia 



Nascimento, Nivan Noronha, Idalmir Rodrigues, João 

Amaro e Alacir Júnior, que “Cria a Estrutura Normativa à 

Nível Local, para fins de se cumprir as determinações 

gerais quanto ao dever de prestar contas por parte do 

Poder Executivo, bem como, criar condições legais para o 

cumprimento do dever de fiscalização do Poder 

Legislativo”; Projeto de Emenda à LOM nº 001/17, subscrito 

pelos seguintes parlamentares: Vânia Nascimento, Nivan 

Noronha, Idalmir Rodrigues, João Amaro e Alacir Júnior, 

que “Dispõe sobre emenda aditiva ao Artigo 130 da Lei 

Orgânica do Município de Castanhal, e dá outras 

providências”; Indicações nºs: 137 (Marlon Silva), 138, 139, 

140 (Antonio Leite); Requerimentos nºs: 1027 (Marlon Silva) 

e 1025 (Carlos Sampaio). Encerrado o Pequeno Expediente, 

o Presidente abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos no Grande expediente. Usaram a tribuna os 

seguintes parlamentares: Jorge Luiz, Carlos Sampaio, 

Chagas Costa, José Janildo, Idalmir Rodrigues, Antonio 

Leite, Márcio Costa, Marlon Silva, e Luciana Castanheira, 

os quais se manifestaram principalmente a respeito da 

falta de segurança pública em nosso Município, o que tem 

acarretado um crescimento alarmante da criminalidade, 

onde cidadãos de bem se veem obrigados a se 

trancafiarem em seus lares enquanto os meliantes estão 

livres para praticarem delitos e até ceifarem as vidas de 

inocentes, como foi o caso citado pelo Vereador Jorge Luiz 

com relação ao latrocínio ocorrido no início desta manhã, 

onde um funcionário da DISMELO foi brutalmente 

assassinado. Diante desta problemática, foi sugerido que 

esta casa promovesse uma audiência pública, com a 

presença das autoridades competentes do setor de 

segurança pública do Estado, para que a questão seja 



debatida e se busque medidas para ao menos amenizar 

essa lamentável e preocupante problemática; Foram 

abordados também pelos Vereadores Chagas Costa e José 

Janildo a questão referente à premente necessidade da 

recuperação da malha viária do Município, principalmente 

nos bairros periféricos da zona urbana, e na grande maioria 

da zona rural. Não havendo mais inscritos a Vereadora 

Luciana Castanheira depois de reassumir a presidência dos 

trabalhos encerrou o Grande Expediente e abrindo a Ordem 

do Dia, solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

seguem: Requerimentos nºs. 057, 060, 069 (Antonio Leite), 

070 a 073, 075 a 077 (Vânia Nascimento e José Janildo), 

078, 079, 080 (Vânia Nascimento, José Janildo e Márcio 

Costa), 081 a 089, 091, 093 a 100, 102, 105 a 123 (Vânia 

Nascimento), 104 (Vânia Nascimento e Marlon Silva) – em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Foi solicitada vista ao Requerimento nº 092 da Vereadora 

Vânia Nascimento, pelo Vereador Chagas Costa. Projeto de 

Lei nº 003/17, da Mesa Diretora desta Câmara, que “Dispõe 

sobre a redução do vencimento base do cargo de assessor 

parlamentar da Câmara Municipal de Castanhal, e dá 

outras providências” – Em 1ª discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar 

a Presidente encerrou a Ordem do Dia e observando que 

ainda havia tempo, franqueou a palavra aos parlamentares 

que quisessem usar a tribuna para explicações pessoais. O 

Vereador Carlos Sampaio teceu comentário sobre a 

Associação Comunitária da Agrovila Nazaré, que depois de 

longo tempo desativada, agora com nova gestão tem suas 

atividades retornado e com uma dinâmica bastante 

satisfatória. Não havendo mais manifestação, a Senhora 

Presidente agradeceu a presença de todos e precisamente 



às onze horas e dez minutos deu a sessão por encerrada. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e quatro 

dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 


