
Ata da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e quatro dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e dezessete. Precisamente às oito 

horas e quarenta minutos a Vereadora Luciana 

Castanheira Sales (DEM) – Presidente desta Câmara 

Municipal, 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) – 3º Secretário, José Janildo Souza do 

Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antonio 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 Oliveira 

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

Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Vânia 

Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva 

Costa (PSDC). Estava ausente somente o Vereador 

Ronilson Correa de Sena (PSDB), que viajou até a 

Capital do País, com a finalidade de comparecer à uma 

audiência com o Ministro da Integração Nacional 

Helder Barbalho. 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, foi aberto o 

Pequeno Expediente com o 2º Secretário fazendo 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: Requerimento nº 1429/17, do Vereador Jorge 

Luiz. Encerrado o Pequeno Expediente a Senhora 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, como se seguem: O Vereador Idalmir 

Rodrigues falou que Ele e o Vereador Chagas Costa 

participaram de uma reunião realizada no dia de ontem 

na Secretaria Municipal de Assistência Social e na 

oportunidade foi discutido o programa que atenderá os 

jovens com o colocação trabalhista em empresas de 

nossa Cidade, intitulado “Primeiro emprego”, o que 

poderá contribuir com a valorização profissional de 

nossos jovens e evitar que os mesmos enveredem por 

caminhos tortuosos; Falou sobre a situação 

preocupante que vem sendo observada no loteamento 

“Jardim Modelo”, onde em face da criminalidade até as 

igrejas evangélicas estão realizando seus cultos e 

demais atividades com as portas cerradas; Disse que 

através do Ministro Helder Barbalho, algumas ações 

sociais podem ser viabilizadas à população, mas para 

que isso se torne realidade se faz necessária a 

presença dos parlamentares desta Casa na sessão 



especial que terá a participação do Ministro da 

Integração Nacional, oportunidade propícia para que 

reivindicações em favor das comunidades possam ser 

apresentadas ao referido Ministro; Disse que mesmo 

com os desencontros partidários que se tem 

observado no Congresso Nacional, na sessão plenária 

de ontem na Câmara dos Deputados, a proposta 

correlata a alteração no Fundo Partidário felizmente 

foi retirada da pauta de discussão e votação. O 

Vereador Carlos Sampaio disse que a presença do 

Ministro Helder Barbalho nesta Casa prevista para o 

próximo sábado já está surtindo efeitos positivos e 

espera que todos os que realmente têm interesse em 

promover o soerguimento de nosso Município também 

se façam presentes na sessão especial; Por fim deixou 

seus agradecimentos ao Ministro da Integração 

Nacional por todo seu esforço em proporcionar 

melhores condições de vida ao povo paraense. O 

Vereador Chagas Costa disse que ontem no 

Residencial Rouxinol, mais uma vida foi ceifada em 

face da falta de oportunidade aos nosso jovens e isso 

é inconcebível, pois é obrigação dos nossos 

governantes disponibilizar políticas de inclusão social 

e profissional para que os jovens não enveredem para 

a criminalidade e dentro deste contexto apresentou o 

Projeto de Lei nº 023/17, que “Dispõe sobre a dedução 

optativa do Imposto de Renda do Servidor Municipal 

destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do adolescente a serem aplicados em Programas e 

Projetos registrados no Conselho Municipal dos 



Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Castanhal e dá outras providências”. O Vereador José 

Janildo disse que o “Café da Manhã” no dia de hoje, foi 

importantíssimo para que os vereadores pudessem ter 

conhecimento a respeito das ações promovidas pelo 

Deputado Estadual Márcio Miranda; Falou sobre a 

necessidade de recuperação das vias do Loteamento 

“Quinta do Bosque, que pela precariedade das ruas já 

está sendo chamado pelos moradores de “Quinta dos 

Infernos”. Depois de ser informada que não havia mais 

vereador inscrito, a Senhora Presidente deu o Grande 

Expediente por encerrado e abriu a ordem do dia, 

solicitando ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

se seguem: Requerimentos nºs. 1420, 1422 a 1428 

(Chagas Costa e Maria de Jesus) – Em discussão e 

votação foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nºs. 1267 a 1383 (Marlon Costa), foi 

retirado de pauta por estarem prejudicados. Os 

Requerimentos nºs. 1407 e 1421/17, do Vereador 

Chagas Costa, foi retirado de pauta a pedido do autor. 

Projeto de Lei nº 005/17, do Executivo Municipal, que 

“Dispõe sobre a alteração da denominação da Guarda 

Municipal de Castanhal e dá nomenclatura do cargo de 

comandante da Guarda Geral e dá outras providências” 

– em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 006/17, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º 

da Lei Municipal nº 009 de 07 de junho de 2017, e dá 

outras providências” – Em discussão e votação, foi 



aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 021/17, do 

Vereador Nivan Noronha, que “Insere no Calendário 

Oficial de eventos de Castanhal, o Aniversário da 

Agrovila de Macapazinho e dá outras providências” – 

Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para 

deliberação em 1º Turno, o Presidente encerrou esta 

Parte e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura 

das matérias em pauta na 2ª Parte, como se seguem: 

Projeto de Lei nº 005/17, do Executivo Municipal, que 

“Dispõe sobre a alteração da denominação da Guarda 

Municipal de Castanhal e dá nomenclatura do cargo de 

comandante da Guarda Geral e dá outras providências” 

– em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 006/17, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º 

da Lei Municipal nº 009 de 07 de junho de 2017, e dá 

outras providências” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

matérias para deliberação do Plenário, a Presidente 

encerrou a Ordem do Dia e como ainda havia tempo, 

franqueou a palavra para quem quisesse usar a 

Tribuna para Explicações Pessoais. A Vereadora 

Luciana Castanheira passando a direção dos trabalhos 

ao seu substituto legal usou a tribuna e falou sobre o 

complexo industrial de Castanhal, que está em fase 

final de acertos entre a PMC e o Governo Estadual; 

Falando em relação às denúncias afetas ao Hospital 

Regional de Castanhal, de que as contratações só 

estão acontecendo mediante indicações de vereadores 



desta Casa, é uma inverdade, pois as mencionadas 

contratações estão sob a responsabilidade de uma 

equipe formada única e exclusivamente pelos 

responsáveis da obra e sem qualquer ingerência 

externa. Como não houve mais manifestação a 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 

precisamente às dez horas e quarenta minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano 

de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 


