
Ata da 53ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e nove dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e dezessete. Precisamente às oito 

horas e trinta 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), 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), 

Ronilson Correa de Sena (PSDB), Vânia Nascimento da 

Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). 

Estava ausente somente o Vereador Francisco das 

Chagas do Ó da Costa (DEM). Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador José 

Arledo que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o 

mesmo proferido “Jeremias 14: 7”. 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: Projeto de Lei nº 024/17, 

do Vereador Rafael Galvão, que “Dispõe sobre isenção 

de contribuição de iluminação pública aos 

aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência 

física e pessoas de baixa renda, no Município de 

Castanhal e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

025/17, do Vereador Ronilson Sena, que “Insere no 

Calendário Oficial de eventos de Castanhal, “O 

aniversário da Agrovila de Iracema e dá outras 

providências”; Ofício nº 103/2017 – GAB, DE 

28/08/2017, encaminhando o Projeto de Lei nº 009/17, 

do Executivo Municipal, que “dispõe sobre o Plano 

Plurianual – PPA, para o período 2018-2021 e dá outras 

providências”. 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 

Chagas Costa cumprimentou os presentes, em 

especial o Prefeito Municipal Pedro Coelho da Mora 

Filho; Falou sobre as políticas voltadas às pessoas de 

origem negras e convidou a todos para participarem de 

um evento relacionado às comunidades quilombolas; 

Disse ser importante a participação das comunidades 

na elaboração do Plano Plurianual para o período 2018-

2021, parabenizando o Prefeito Municipal por esta 



iniciativa inédita. A Presidente solicitou a 

aquiescência do Plenário para que fosse aberto um 

espaço para que o Prefeito Pedro Coelho pudesse 

apresentar o Projeto de Lei nº 009/17, que “dispõe 

sobre o Plano Plurianual – PPA, para o período 2018-

2021 e dá outras providências” e ainda o Relatório de 

Atividades da PMC até a presente data. Depois da 

respetiva apresentação e considerações finais do 

Prefeito Municipal, a Vereadora Luciana Castanheira 

passando a direção dos trabalhos ao seu substituto 

legal, retirou-se da sessão para se reunir em seu 

gabinete com o Prefeito Municipal e discutir algumas 

ações conjuntas entre Poderes Legislativo e 

Executivo. Continuando, o 1º Secretário reiniciou a 

chamada dos vereadores inscritos. O Vereador Antonio 

Leite disse ser louvável que a coletividade tenha 

participado da elaboração de tão importante projeto 

como o PPA, como também que a referida matéria 

tenha sido apresentada pelo Prefeito Municipal em 

tempo hábil para que os vereadores possam analisar e 

votar com a certeza de estarmos deliberando algo que 

realmente venha a atender o povo da melhor maneira 

possível; Disse que a transparência na gestão pública 

propicia a credibilidade da classe política, enfatizando 

que havia participado de um evento onde foram 

tratados sobre esta questão e outros afetos a coisa 

pública, tendo na oportunidade recebido um 

compendio de livros contendo as principais leis de 

nosso País, e como forma de aprimorar os trabalhos 

desta casa doava os mencionados livros ao acervo da 



Câmara. O Vereador Carlos Sampaio comentou sobre a 

vinda do Ministro Helder Barbalho a esta Câmara no 

sábado passado, oportunidade em que foi firmado o 

convênio entre o Ministério da Integração Nacional e a 

PMC, no valor de sete milhões e meio, que serão 

aplicados na implantação de sistemas de 

abastecimentos de água em dez agrovilas de nosso 

Município. O Vereador José Janildo disse que foi 

louvável a vinda do Prefeito Pedro Coelho a esta Casa 

com a finalidade de fazer a entrega do Plano Plurianual 

para o quadriênio 2018-2021, mas gostaria que o 

mesmo tivesse permanecido na sessão para que Ele e 

seus colegas vereadores pudessem parabeniza-lo e 

também fazer algumas indagações sobre assuntos de 

interesse da população; Disse que se alguns achavam 

que Ele tinha se portado de maneira crítica para com 

alguns secretários da PMC até agora, doravante será 

mais incisivo ainda, caso permaneçam com o mesmo 

comportamento pouco cordial e desrespeitoso para 

com este Poder Legislativo. Depois de ser informado 

que não havia mais vereador inscrito, o Senhor 

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 nº 1429/17, do Vereador Jorge Luiz – 

Em discussão, a pedido do Vereador Orisnei 

Nascimento a matéria foi retirada de pauta para que 

seja verificado se está prejudicado. Não havendo mais 

matérias para deliberação em 1º Turno, o Presidente 



encerrou esta Parte e solicitou ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura da única matéria em pauta na 2ª 

Parte, como se segue: 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 do Plenário, o Presidente encerrou a 

Ordem do Dia e como ainda havia tempo, franqueou a 

palavra para quem quisesse usar a Tribuna para 

Explicações Pessoais. Como não houve manifestação 

o Senhor 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. 

 

 

 

 

 

 


