
Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 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 ao Vereador Antonio Leite 

que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo feito 

se pronunciado sobre o “Salmo 146”. 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: Ofício nº 088/17 – SEMAD, 

Indicando os Vereadores Francisco das Chagas do Ó da Costa 



(DEM) e Jorge Luiz Rodrigues Marinho (PMN), como Líder e Vice-

Líder do Governo nesta Câmara Municipal. 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: 

Antonio Leite, Jorge Luiz, Francisco das Chagas, José 

Janildo, Márcio Costa, Nivan Noronha, Chagas Costa, 

Marlon Silva, Alacir Júnior e Luciana Castanheira, os quais 

se manifestaram principalmente a respeito das 

homenagens ao Munícipio de Castanhal pelo seu 

aniversário de 85 anos de emancipação político-

administrativa; Também sobre o passamento do jovem 

empresário Tarcísio Guimarães Filho, e ainda da Senhora 

Maria de Fátima Correia do Nascimento, tendo inclusive 

sido solicitado pela Vereadora Luciana Castanheira o envio 

de votos de pesares aos familiares enlutados. Também foi 

abordado pelos oradores algumas ações que já estão 

sendo colocadas em prática pelo novo Gestor Municipal e o 

que se observa segundo os mesmos, é que essas 

mencionadas ações e outras programadas, serão 

direcionadas principalmente aos bairros periféricos de 

nossa cidade, que estão em estado mais precário, 

diferente da gestão anterior. Foi feito lembrança do 

natalício do Vereador Ronilson Sena, comemorado na data 

de hoje. Foi apresentada pelo Vereador Nivan Noronha a 

Indicação nº 141/17, em que sugere a criação da Secretaria 

Municipal de Segurança Pública. Encerrado o Grande 

Expediente e abrindo a Ordem do Dia, a Senhora 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura 

das matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

seguem: Requerimentos nºs. 124, 128, 129, 134 (Vânia 

Nascimento) 125 a 127, 133 a 136, 140, 141, 142, 144, 145, 



147, 149, 151, 158 a 160, 162, 163, 167 a 170 (Vânia 

Nascimento e Márcio Costa), 139 (Vânia Nascimento, 

Luciana Castanheira e José Janilson), 148 (Vânia 

Nascimento, Chagas Costa e Marlon Silva), 150 (Vânia 

Nascimento e Antonio Leite), 171 (Vânia Nascimento, 

Luciana Castanheira e Márcio Costa), 172 a 183, 186, 187 

(Orisnei Nascimento) – em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Os Requerimentos de nºs. 131 

(Vânia Nascimento) e 184 (Orisnei Nascimento) foram 

retirados de pauta a pedido dos autores. Não havendo mais 

matérias em 1º turno, o 1º Secretário passou a fazer a 

leitura da única matéria em pauta para deliberação em 2º 

turno, como se segue: 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 o horário de 

reunião já havia expirado, agradeceu a presença de todos 

e precisamente às onze horas e trinta minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 

dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 


