
 Ata da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos quatorze dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e dezessete. Precisamente às oito 

horas e quarenta e cinco 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, Romildo Márcio Ramos da Costa (PT) – 2º 

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), Ronilson Correa de Sena (PSDB), 

Vânia Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da 

Silva Costa (PSDC). Se encontravam ausentes 

participando do “875º Curso de Capacitação para 

vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários 

municipais, gestores, assessores e servidores 

públicos”, que está sendo realizado na Cidade de São 

Paulo-SP, no período de treze a 17 do mês em curso, os 

seguintes parlamentares: Orisnei Silva do Nascimento 

(PROS) – 2º Vice-Presidente, Alacir Vieira Cândido 

Júnior (PSDC) – 1º Secretário, Francisco das Chagas 



Conceição Costa (PV) – 3º Secretário, Welton Marlon 

da Silva Costa (PSDC) e Vânia Nascimento da Silva 

(PHS). Dando início aos trabalhos, a Presidente 

solicitou ao Vereador Rafael Galvão que fizesse a 

leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido 

“Gálatas 5: 19 a 25”. 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: Requerimentos nºs. 1465, 1466 (Chagas Costa), 

1467 (Maria de Jesus, Orisnei Nascimento, Idalmir 

Rodrigues, Regina Abreu, João Amaro e Antonio Leite); 

Projeto de Lei nº 024/17, do Vereador Rafael Galvão, 

que “Institui a política municipal de incentivo ao 

esporte 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 Idalmir Rodrigues disse que 

ontem na sessão plenária da Câmara dos Deputados, o 

que se viu foi uma grande balburdia, onde os partidos 

políticos em conluio impediram que matérias 

importante para o nosso País fossem discutidas e 

votadas, isso demonstra que cada dia que passa os 

congressistas mais demonstram que só estão 

preocupados com seu próprios interesses em 

detrimento da população brasileira; Disse que o 



sistema de governo atual em nosso País já é um 

modelo ultrapassado; Comentou sobre a visita que Ele, 

os Vereadores João Amaro e Antonio Leite, e ainda as 

Vereadoras Regina Abreu e Maria de Jesus fizeram à 

algumas unidades de saúde de nosso Município, 

constataram que há muitas coisas que precisam ser 

corrigidas e dinamizadas, para que possamos ter uma 

saúde ao menos razoável; Disse que o Prefeito 

Municipal tem que se coadunar com o Poder 

Legislativo, visando que sua administração possa ser 

eficaz e realmente beneficie a população que o elegeu. 

O Vereador Jorge Luiz falou sobre a necessidade de 

limpeza do canal que margeia a Rua José Priante, pois 

a época invernosa já se aproxima e caso esse serviço 

não seja realizado certamente haverá o 

transbordamento do referido canal e consequentes 

alagamentos de residências como já foi observado em 

outros anos; Teceu comentários sobre outros assuntos 

relevantes e de interesse da coletividade 

castanhalense. A Vereadora Luciana Castanheira 

passando a presidência ao Vereador Nivan Noronha 

seu substituto legal, retirou-se da sessão com a 

finalidade de receber em seu gabinete o Senhor 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e 

Obras Públicas (SEDOP), Doutor Ruy Klautau de 

Mendonça, presente nesta Câmara para tratar junto 

aos vereadores a respeito das obras do Hospital 

Regional de Castanhal. 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 1443 a 

1445 (Alacir Júnior), 1446 (Luciana Castanheira), 1447 

(Marlon Costa) – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 1463/17, 

do Vereador Marlon Costa – O Vereador José Arledo 

pediu vista ao mesmo. Não havendo mais matérias 

para deliberação o Senhor Presidente encerrou a 

Ordem do Dia e agradecendo a presença de todos, 

precisamente às dez horas e quinze minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e dezessete. 

 


