
Ata da 62ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos três dias do mês de outubro 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), 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), Ronilson Correa 

de Sena (PSDB) e Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). 

Estava ausente o Vereador Jorge Luiz Rodrigues Marinho 

(PMN), que teve sua ausência justificada pela Presidência 

em face do mesmo estar representando este Poder em 

evento referente ao “Outubro Rosa”, referente à prevenção 

e tratamento do câncer de mama. Dando início aos 

trabalhos, a Presidente comunicou que em face da visita 

da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na 

manhã desta data, o Texto Bíblico seria a homilia que se 

iniciaria em seguida. Assim suspendeu a sessão para 

receber a imagem da Santa e se procedesse a liturgia. 

Reiniciada a Senhora Presidente abriu o Pequeno 



Expediente e solicitou ao 2º Secretário que fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior. O Vereador Ronilson 

Sena em face da realização da liturgia à Nossa Senhora de 

Nazaré, pediu a aquiescência do Plenário para que a leitura 

da ata fosse deixada para a próxima sessão, no que foi 

atendido pelas lideranças partidárias. Prosseguindo O 2º 

Secretário passou a fazer leitura dos expedientes 

recebidos e expedidos, dentre os quais: Requerimentos 

nºs. 1493, 1494 (Orisnei Nascimento), 1495, 1496 (José 

Janildo), 1497 (Antonio Leite); Projeto de Lei nº 029/17, da 

Vereadora Vânia Nascimento, que “Insere no Calendário 

Oficial do Município o Mês Setembro Amarelo e dá outras 

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

Executivo Municipal, que “Altera a Lei Complementar nº 

002/2003, de dezembro de 2013"; Ofício nº 603/2017-

SEMAD, indicando o nome do Vereador Nivan Noronha 

como Líder do Governo na Câmara Municipal de Castanhal. 

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 falou sobre Seminário 

promovido pelo “Instituto Tiradentes”, onde foram 

debatidos vários assuntos de interesses políticos, 

partidários e principalmente comunitários; Pediu a atenção 

por parte da Comissão Permanente de Direitos do 

Consumidor desta Casa de Leis, quanto a algumas 

empresas de ônibus não estarem garantindo o passe livre 

aos idosos nas viagens intermunicipais e interestaduais, 

citando como exemplo a Empresa “BOA EXPERANÇA” 

dentre outras; Disse que era salutar à cidadania, quando 

alunos de escolas como “João XXIII” e “Antonio Leite”, 

procuram esta Casa de Leis visando conhecer o trabalho 

desenvolvido pelos parlamentares; Disse que a visita da 



Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a esta 

Câmara na manhã de hoje, deixa a esperança de que dias 

melhores poderão advir para nossa população, com mais 

paz, caridade, perseverança e compromisso cristão para 

com o próximo. O Vereador José Janildo disse que na 

última quinta-feira ocorreu mais um acidente com morte 

em face de animais soltos as margens da Rodovia PA-136, 

que interliga os Municípios de Castanhal e Inhangapí e 

indagou até quando as autoridades competentes vão ficar 

omissas quanto a esse problema que já se arrasta há 

bastante tempo. A Vereadora Maria de Jesus disse que a 

Agrovila Calúcia tem se ressentido de vários serviços 

públicos e mesmo após  requerimentos ao Secretário 

Landry Avelino,  de sua autoria que foram aprovados nesta 

Casa, nada foi feito até o presente momento, e que a cada 

dia que passa fica mais descontente com a atual gestão 

municipal. O Vereador Antonio Leite cumprimentou os 

alunos e professores presentes na galeria; Disse que foi 

importante a vinda da Imagem de Nossa Senhora a esta 

Casa na Manhã de Hoje; Agradeceu ao Secretário 

Municipal de Obras pelos serviços realizados nas 

comunidades “Novo Cruzeiro” e “São Miguel Arcanjo”; 

Agradeceu à Guarda Civil pelo apoio disponibilizado 

durante as festividades de São Miguel na Comunidade 

Novo Cruzeiro; Disse que a Escola Maria Viganó há cinco 

dias consecutivos estava dispensando os alunos devido o 

sistema de climatização não estar funcionando, o que era 

lamentável pois os maiores prejudicados são os alunos que 

estão deixando de assistir as aulas e terão atrasos no ano 

letivo; Disse que por falta de um controle organizacional, 

alimentos que são distribuídos nas escolas destinados à 

merenda escolar estão se estragando, o que é um absurdo 

já que é um desperdício do dinheiro público; Disse que a 



população anseio e implora por serviços públicos e esta 

Casa tem a obrigação de defender os interesses do povo, 

fazendo cobranças e fiscalizando a coisa pública. O 

Vereador Carlos Sampaio disse que a presença de alunos 

nesta casa era louvável e deveria ser contumaz, pois assim 

os jovens podem as nuances que envolvem o processo 

legislativo; Disse que estava consternado com a 

barbaridade ocorrida nos Estados Unidos, onde um ex-

combatente matou cinquenta e oito pessoas e feriu mais 

de quinhentas. O Vereador Nivan Noronha cumprimentou 

os presentes em especial os alunos e professores da 

Escola “Antonio Leite”; Parabenizou o Vereador Antonio 

Leite pela brilhante aula a respeito do papel do vereador; 

alou sobre o “Outubro Rosa”, evento alusivo à prevenção e 

combate ao câncer de mama, que teve seu início na manhã 

do dia anterior; Disse que havia aceitado o convite do 

Prefeito Pedro Coelho da Mota Filho para ser o novo líder 

do governo nesta Câmara e tão logo seja oficiado, já irá 

procurar os vereadores para um entendimento entre os 

Poderes Executivo e Legislativo; Disse que ao aceitar mais 

esse desafio procurará desempenha seu papel de forma 

ética e respeitando o pensamento e prerrogativas desses 

colegas parlamentares; Disse ainda todo fará para que haja 

harmonia entre os poderes e na medida do possível que as 

solicitações aprovadas nesta Casa possam ter a atenção 

necessária. A Vereadora Vânia Nascimento disse que 

Castanhal que já se tornou um Município de médio a 

grande porte, não pode ter apenas um conselho tutelar e já 

se faz necessária criação de pelo menos mais um para 

atender a demanda das ocorrências; Teceu comentários 

sobre o “Outubro Rosa”; Disse que os vereadores têm se 

ressentido de um melhor diálogo com o Executivo 

Municipal, e desejou sucesso ao Vereador Nivan Noronha 



esperando que o mesmo consiga essa harmonia entre os 

poderes legislativo e executivo. A Vereadora Luciana 

Castanheira passando a presidência dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha, usou a tribuna e 

também comentou sobre o “Outubro Rosa”, enfatizando a 

importância da referida Campanha na prevenção do câncer 

de mama; Disse que o evento que está sendo promovido 

pelo SEBRAE no anfiteatro da Catedral Santa Maria Mão de 

Deus, está recebendo um grande número de pessoas, com 

os negócios sendo desenvolvidos com grande sucesso; Por 

fim apresentou o Projeto de Lei nº 030/17, que Insere no 

calendário Oficial do Município o Festival de Negócios de 

Castanhal e dá outras providências”. O Vereador Jorge Luiz 

chegou ao Plenário e tomou assento em sua bancada. 

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: Indicação nº 183/17, do 

Vereador Nivan Noronha – em discussão, o Vereador Jorge 

Luiz solicitou vista sobre a matéria; Indicação nº 185/17, do 

Márcio Costa – em discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade; Requerimentos nº 1483 (Antonio Leite), 1485, 

1493 (Vânia Nascimento e Márcio Costa), 1487, 1488 

(Jorge Luiz), 1489 (Chagas Costa), 1490 (Alacir Júnior) – 

Em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Encerrada a primeira Parte da ordem do dia o 

2º Secretário fez leitura da única matéria em pauta na 2ª 

Parte para deliberação, como se segue: 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. Não havendo mais 

nada a ser tratado a Senhora Presidente encerrou a Ordem 

do Dia e como não havia mais tempo, agradeceu a 

presença de todos e precisamente às doze horas e quinze 

minutos deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

Carneiro Pinto Filho, aos três dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 


