
Ata da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e oito dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e dezessete. Precisamente às oito 

horas e trinta 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, 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), 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). Estavam 

ausentes os seguintes parlamentares: Antonio Leite de 

Oliveira (PSDB), Carlos Alberto de Sousa Sampaio 

(PMDB) e Ronilson Correa de Sena (PSDB), que teve 

sua ausência justificada pela Presidência, em face do 

mesmo estar dando apoio à família Gomes pelo 

passamento de sua Matriarca. Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou à Vereadora Regina 



Abreu que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a 

mesma proferido “Isaias 46: 1 a 3”. 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. 1487, 

1488 (Jorge Luiz), 1489 (Chagas Costa), 1490 (Alacir 

Júnior), 1491, 1492 (Vânia Nascimento); Indicação nº 

187/17, do Vereador Idalmir Rodrigues; Projeto de Lei 

nº 026/17, da Vereadora Vânia Nascimento, que “Insere 

no Calendário Oficial de Eventos da Prefeitura 

Municipal de Castanhal e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 027/17, do Vereador Idalmir 

Rodrigues, que “Institui o Programa Municipal de 

Incentivo ao Turismo - PROMTUR e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 027/17, do Vereador 

Idalmir Rodrigues, que “Institui a Semana Municipal de 

Evangelização Global no Município de Castanhal, 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 

Márcio Costa se manifestou de forma elogiosa à 

pessoa do Doutor Galdino Diniz, que em vida foi um 

médico bastante atencioso e acima de tudo caridoso, 

tendo desenvolvido suas atividades por longo tempo 

em nossa Cidade. Assim, sugeriu aos seus pares que 



envidem esforços junto à ALEPA, no sentido de que o 

nome do mencionado médico seja oferecido ao 

Hospital Regional de Castanhal ainda em obras; 

Comunicou que logo mais Ele, a Vereador Vânia 

Nascimento e o Vereador Edivam Damasceno, irão até 

a Capital do Estado, para serem homenageados pelo 

Instituto Tiradentes, por terem segundo a referida 

entidade, se destacado por seus trabalhos 

desenvolvidos neste Parlamento Municipal. Agradeceu 

ao Secretario Landry Avelino por ter ajudado uma 

família a transladar o corpo de um parente de Garrafão 

do Norte para nosso Município e finalmente ser 

enterrado. O Vereador Orisnei Nascimento fez apelos 

ao Prefeito Municipal, no sentido de que os serviços 

necessário nos Bairros Pantanal, Morrinho, Saudade e 

comunidade da Piçarreira sejam realizados antes das 

chuvas de inverno, pois caso contrário mais uma vez 

os moradores das localidades mencionadas irão 

padecer com inundações e alagamentos de 

residências. O Vereador chagas Costa disse que as 

autoridades de segurança pública têm que buscar 

mecanismos para ao menos minimizar a criminalidade 

que assola nosso Município, que já está atingindo 

diversas unidades escolares, que são invadidas e tem 

seus equipamentos furtados. O Vereador Idalmir 

Rodrigues Teceu elogios à Senhora Fátima Mariano 

pelo seu empenho em trazer novos investimentos 

empresariais para nosso Município. O Vereador João 

Amaro falou sobre a premência de alguns serviços 

necessários nos Bairros Titanlândia, Betânia e no 



Distrito de Apeú; Disse que tem pessoas que além de 

não ajudar ainda atrapalham o trabalhos dos 

vereadores, mas que com união e determinação, esta 

Câmara pode demostrar que está coesa na busca de 

mecanismos que possibilitem benefícios para a 

população castanhalense; Disse que não se deve olhar 

para o Deputado Federal Hélio Leite como um 

adversário e sim como um parceiro que está trazendo 

recursos para nosso Município como os quinze milhões 

de reais em emendas parlamentares. O Vereador Nivan 

Noronha corroborou com as palavras do Vereador João 

Amaro, salientando que além de Hélio Leite há outros 

que também tem buscado subsídios financeiros para 

Castanhal e região; Agradeceu e parabenizou o 

Coronel Helder Ribeiro, pelo brilhante trabalho que 

vem desenvolvendo juntamente com sua equipe na 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito; 

Comentou ainda sobre outros assuntos afetos à 

Gestão Municipal. A Vereadora Luciana Castanheira 

passando a presidência dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha, usou a 

tribuna e louvou a iniciativa do Vereador Márcio Costa 

em sugerir à ALEPA, que o Hospital Regional de 

Castanhal seja denominado com o nome do Doutor 

Galdinho Diniz, em uma justa homenagem póstuma ao 

grande e saudoso médico; Disse ser um absurdo que 

Castanhal não disponha de uma ambulância UTI fixa, 

enquanto outros municípios que não têm tanta 

necessidade tem uma a sua disposição como é o caso 

do Município de Igarapé-Açu. Depois de reassumir seu 



lugar na Mesa dos Trabalhos e ser informada que não 

havia mais vereador inscrito, a Senhora 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: Requerimentos nº 1474 a 

1481 (Orisnei Nascimento), 1484 (José Arledo, Jorge 

Luiz e Alacir Júnior) – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº 

007/2017, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 

criação da ouvidoria e dá corregedoria da Guarda Civil 

de Castanhal e dá outras providências” em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a 

primeira Parte da ordem do dia e não havendo 

matérias na 2ª Parte para deliberação, a Senhora 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como ainda 

havia tempo, franqueou a palavra para explicações 

pessoais. Usaram a tribuna os seguintes 

Parlamentares Chagas Costa, José Janildo e Alacir 

Júnior. Não havendo mais manifestação, A Senhora 

Presidente agradeceu a presença de todos e 

precisamente às dez horas e cinquenta minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 


