
Ata da 60ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e seis dias do mês de setembro 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), 

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). Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador José Arledo 

que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo 

proferido “Eclesiastes 34: 18 a 21”. 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. 1474 a 1481 (Orisnei Nascimento), 1482, 1483 (Antonio 



Leite), 1484 (José Arledo), 1485 (Vânia); indicação nº 

186/17, do Vereador Marlon Costa). Encerrado o Pequeno 

Expediente a Senhora Presidente solicitou ao 1º Secretário 

que fizesse a chamada dos parlamentares inscritos no 

Grande Expediente.  Manifestaram-se os seguinte 

parlamentares: Márcio Costa, José Arledo, Carlos Sampaio, 

Marlon Costa, Regina Abreu, Chagas Costa, Luciana 

Castanheira, Vânia Nascimento e Ronilson Sena. Foi 

apresentado pela Vereadora Vânia Nascimento o 

Requerimento nº 1485/17. A Vereadora Luciana 

Castanheira usou a tribuna para esclarecer fato divulgado 

no Portal da Transparência, em que por um lapso do setor 

responsável pelo empenho de custeio de viagens dos 

vereadores, erroneamente foi creditado ao Vereador 

Idalmir Rodrigues, diária de viagem com valores muito 

acima do estabelecido por legislação específica, e isso, 

propiciou que algumas pessoas usaram a mídia de forma 

caluniosa e de má fé, deturpando o que realmente 

aconteceu, e em seguida, solicitou desculpas ao referido 

Vereador pelo ocorrido, no que foi prontamente aceito pelo 

mesmo, que inclusive através de manifestações, recebeu a 

solidariedade pelo fato ocorrido. Finalizando sua oratória 

na tribuna, a Vereadora Luciana Castanheira reassumiu 

seu lugar na Mesa e passando a presidência dos trabalhos 

ao seu substituto legal, Vereador Nivan Noronha, se retirou 

da sessão para resolver assuntos de cunho administrativos 

em seu gabinete. Depois de ser informado que não havia 

mais vereador inscrito, o Senhor Presidente deu o Grande 

Expediente por encerrado e por aberta a Ordem do Dia, 

solicitando ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como se 

seguem: Indicações nºs: 174 (Marlon Costa), 183 (Márcio 

Costa e Marlon Costa), 184 (Márcio Costa, Marlon Costa e 



Chagas Costa) – Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; Requerimentos nº 1463 (Marlon Costa), 1472 

(Chagas Costa) – Em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Veto Total ao Projeto de Lei nº 021/17, do 

Vereador Nivan Noronha – Em discussão e votação o 

mesmo foi acatado por unanimidade. Encerrada a primeira 

Parte da ordem do dia, o 1º Secretário fez leitura da única 

matéria em segundo turno de discussão e votação, como 

se segue: Projeto de Lei nº 025/17, do Vereador Ronilson 

Sena e subscrito pelo Vereador Marlon Costa, que “Insere 

no Calendário Oficial de Castanhal, o “Aniversário da 

Agrovila de Iracema, e dá outras providências” – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais matérias para deliberação o Senhor 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como o tempo de 

reunião havia expirado, agradeceu a presença de todos e 

precisamente às doze horas e dez minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezessete. 

 

 

 

 


