
Ata da 65ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezessete 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, 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). Dando início 

aos trabalhos, a Senhora Presidente solicitou ao Vereador 

Alacir Júnior que fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo o 

mesmo proferido o “Salmo 23”. Em seguida a Senhora 

Presidente deu por aberto o Pequeno Expediente e 

solicitou ao 2º Secretário que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior. Posteriormente a mesma foi colocada sob 

a apreciação da Edilidade e como não houve manifestação 

contrária a sua redação, foi considerada aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo O 2º Secretário passou a fazer 

leitura dos expedientes recebidos e expedidos, dentre os 

quais: Requerimentos nºs: 1514 a 1519 (João Amaro), 1520 



a 1523 (Alacir Júnior), 1524, 1525 (Maria de Jesus). 

Projetos de Leis: 037/17, do Vereador Idalmir Rodrigues, 

que “Declara de utilidade pública o Projeto Escola da 

Portelinha Real Esporte e dá outras providências”; 038/17, 

do Vereador Alacir Júnior, que “Insere no Calendário 

Oficial da Cidade de Castanhal o “Janeiro Branco”, e dá 

outras providências”; 039/17, também do Vereador Alacir 

Júnior, que “Institui o “Dia do Ciclista”, no âmbito do 

Município de Castanhal e dá outras providências”; 

011/2017, do Executivo Municipal, que “Altera a lei 

Municipal nº 001/2017, que estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Castanhal para o exercício 

financeiro de 2017”; 013/2017, também do Executivo 

Municipal, que “Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Castanhal, Estado do Pará, para o exercício 

financeiro de 2018”. 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 

teceu comentário sobre a Romaria em homenagem a Nossa 

Senhora de Nazaré; Disse que está deveras preocupado 

com o que está acontecendo no Residencial Jardim das 

Flores, que as unidades habitacionais foram entregues sem 

antes se verificar se o mutuário realmente necessitava, 

conforme havia sido acordado entre a Secretária Municipal 

de Habitação e os Vereadores desta Casa, e agora o que 

mais se vê são casas fechadas, o que caracteriza a 

especulação imobiliária; Disse ainda que há moradores que 

não estão dentro do padrão aquisitivo para o qual os 

imóveis foram construídos e financiados, pois tem casa 

que até piscina já está sendo construída, mas espera que a 

Secretária de Habitação e a Caixa Econômica se 

manifestem e tomem as providências quanto ao assunto. O 



Vereador Chagas Costa se manifestou sobre o final de 

semana violento em nossa Cidade, onde várias ocorrências 

foram registradas inclusive com mortes envolvendo 

adolescentes. O Vereador Marlon Costa comentou sobre 

um problema de saúde no seio de sua família, agradecendo 

as diversas mensagens de solidariedade recebidas lhe 

desejando o pronto restabelecimento de seu genitor; 

Solicitou o envio de voto de pesar aos familiares do Senhor 

Antonio Lopes Filho, pessoa de reputação ilibada e 

bastante conceituado na sociedade Inhangapiense, que 

faleceu de causas naturais no domingo passado, quando já 

tinha mais de cem anos de vida; Comentou sobre outros 

assuntos de interesse coletivos e social. O Vereador 

Ronilson Sena disse que é vergonhoso quando Castanhal 

recebe visitantes e se deparam com o estado de penúria 

nas entradas da Cidade, onde se prolifera monturos de lixo, 

como também a imundície nos principais centros 

comerciais, citando como exemplo a Feira da CEASA; 

Parabenizou a intervenção da PMC na Agrovila Iracema, 

onde foram realizados vários serviços de limpeza e 

empiçarramento. O Vereador Nivan Noronha pediu o envio 

de voto de congratulação ao Bispo Dom Carlos Verzeletti, 

pela brilhante coordenação da Romaria Castanhal/Apeú, 

em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, realizada no 

domingo passado; Disse que as igrejas evangélicas 

estavam de parabéns, pois também participaram direta e 

indiretamente da Romaria, distribuindo água aos fiéis 

durante a caminhada e esse é o sentimento que todo 

cristão deve exercer, o da solidariedade e amor ao próximo 

indistintamente de credo ou religião; Também abordou a 

política habitacional ora observada em nossa Cidade, 

concordando com as palavras do Vereador Chagas Costa, 

quanto a entrega de unidades habitacionais, que devem 



contemplar os que realmente necessitam de um lar para 

abrigar seus familiares, enfatizando que a Caixa 

Econômica Federal tem que intensificar a fiscalização para 

que não haja especulação imobiliária. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha e usando a 

tribuna, também se manifestou sobre a Romaria de 

Castanhal/Apeú; Disse que finalmente depois de cinco 

anos, o ginásio da Escola Pedro Coelho da Mota foi 

entregue à comunidade; Apresentou os Requerimentos nºs. 

1526 a 1529/17; Disse que as audiências públicas que são 

realizadas nesta Casa de Leis têm sua importância para o 

desenvolvimento das atividades parlamentares em prol da 

sociedade e não podem deixar de serem realizadas 

somente por não terem alcançado em algumas situações 

os objetivos para os quais foram marcadas. Depois de 

reassumir a Presidência 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: Indicações nºs. 186 (Marlon Costa) – em 

discussão e votação, a mesma foi aprovada por 

unanimidade; Requerimentos nºs. 1505 a 1513 (Chagas 

Costa) – Em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Encerrada a primeira Parte da ordem do dia, 

a Senhora Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse 

a leitura das matérias em pauta na segunda Parte como se 

seguem: Projeto de Lei nºs. 023/17, que “Dispõe sobre a 

dedução optativa do Imposto de Renda do Servidor 

Municipal destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do adolescente a serem aplicados em Programas 

e Projetos registrados no Conselho Municipal dos Direitos 



da Criança e do Adolescente do Município de Castanhal e 

dá outras providências”; 024-A/17, do Vereador Rafael 

Galvão, que “Institui a política municipal de incentivo ao 

esporte e dá outras providências”; 028/17, que “torna 

obrigatória a exibição de informes publicitários nas salas 

de cinema do Município de Castanhal, esclarecendo as 

consequências do uso de drogas, e dá outras providências” 

– em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para deliberação 

do Plenário, a Senhora Presidente encerrou a Ordem do Dia 

e como não havia mais tempo, agradeceu a presença de 

todos e precisamente às onze horas e vinte minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois 

mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


