
Ata da 69ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos trinta e um 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 ainda 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), 

Jorge Luiz Rodrigues Marinho (PMN), Maria de Jesus 

Oliveira Moreira (PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), 

Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson 

Correa de Sena (PSDB), Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC) e Vânia Nascimento da Silva (PHS). Dando início 

aos trabalhos, a Senhora Presidente solicitou ao Vereador 

Orisnei Nascimento que fizesse a leitura do Texto Bíblico, 

tendo o mesmo proferido “Lucas 13: 18 a 21”. 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, que colocada sob apreciação do Plenário 

foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo O 2º 

Secretário passou a fazer leitura dos expedientes 

recebidos e expedidos, dentre os quais: Projeto de Lei nº 

014/17, oriundo do Executivo Municipal, que “Autoriza o 



Poder Executivo a proceder alienação sob a forma de 

doação de área de terra do Distrito Industrial pertencente 

ao Patrimônio Municipal ao Governo do Estado do Pará, 

através da Companhia de Desenvolvimento Econômico do 

Pará, 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, com seguem: a Vereadora Vânia 

Nascimento disse que o Bairro do Cariri nunca havia 

recebido tantas obras e serviços como está recebendo na 

atual gestão e agradeceu em nome dos moradores ao 

Prefeito e ao seu Secretário de Obras Landry Avelino por 

isso; Apresentou a Indicação nº 197/17. O Vereador Jorge 

Luiz teceu comentário sobre a reunião realizada ontem à 

tarde nesta Casa de Leis, onde foram tratados diversos 

assunto inerentes a segurança pública de nosso Município, 

salientando que havia se manifestado de forma bastante 

cética quanto aos benefícios prometidos, mas que espera 

estar errado em suas convicções; Disse que os problemas 

que vivenciamos não serão resolvidos só com viaturas e 

motocicletas, mas sim com um efetivo policial condizente 

com as dimensões de Castanhal e Região. O Vereador 

Chagas Costa também se manifestou sobre a reunião 

mencionada pelo Vereador Jorge Luiz, salientando que a 

questão é mais abrangente e reque maiores discussões 

visando a busca de mecanismos que possibilitem avanços 

para setor de segurança pública de forma eficaz e 

permanente e não só medidas paliativas. O Vereador José 

Arledo se reportou sobre as declarações do Chefe de 

Gabinete da PMC, em entrevista concedida ao Jornalista 

Nonato Soares, esclarecendo que ao lhe pedir ajuda para 

que uma pessoa que havia sido assassinada pudesse ser 

enterrada, não olhou para o mesmo que em vida estava às 



margens da Lei, mas sim para os familiares que não 

dispunham de recursos para procederem com os funerais; 

Disse que em momento algum da sua vida defendeu 

bandido e que naquela oportunidade estava se portando 

como uma pessoa humana e voltada para os interesses 

coletivos e que o Senhor Paulo Henrique não havia se 

portado dentro das prerrogativas de que o cargo que ocupa 

lhe conferem, esqueceu que não estava Delegado de 

Polícia e que sua opinião pessoal não deve interferir no 

papel de Chefe de Gabinete. Em apartes concedidos, 

recebeu a solidariedade de todos os seus colegas de 

vereança. O Vereador Nivan Noronha disse que se sentiu 

ultrajado com o reajuste salarial proposto para o ano 

vindouro que havia ficado em “Novecentos e setenta e 

nove reais”.  Para completar sua indignação, hoje pela 

manhã no Bom dia Brasil, ficou sabendo que o Presidente 

Michel Temer enviou um novo pacote de medidas incluindo 

uma redução de dez reais no recém aprovado salário 

mínimo que entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro 

do ano vindouro e considerava isso um absurdo e uma 

afronta para o trabalhador brasileiro; Solidarizou-se com o 

Vereador José Arledo com referência as declarações do 

Senhor Paulo Henrique, Chefe de Gabinete da PMC, e que 

esta Casa não pode conceber que um parlamentar possa 

ser destratado por quem quer que seja, muito menos por 

um funcionário da PMC, mas tem plena convicção de que o 

Prefeito tomará uma atitude com relação ao acontecido, 

pois o seu Chefe de Gabinete foi muito infeliz em suas 

declarações. A Vereadora Luciana Castanheira passou a 

direção dos trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu 

substituto legal, e usando a Tribuna teceu comentários 

sobre diversos assuntos de interesse da coletividade; 

Comentou sobre as promessas que foram feitas na reunião 



realizada nesta Câmara ontem à tarde e espera que as 

mesmas sejam cumpridas, para que a população 

castanhalense possa ser beneficiada quanto ao setor de 

segurança pública; Apresentou a Indicação nº 198/17, e 

Ainda o Projeto de Lei nº 040/17, que Insere no Calendário 

Oficial de Eventos do Município a “Cavalgada do Rancho 

Nossa Senhora da Conceição” e dá outras providências”. 

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: 189 (Idalmir 

Rodrigues), 191 (Ronilson Sena e demais vereadores), 192 

(Orisnei Nascimento e demais vereadores) – Em discussão 

e votação, foram aprovadas por unanimidade. A indicação 

nº 188/17, do Vereador Marlon Costa, foi retirado de pauta 

a pedido do autor. Projeto de Lei nº 026-A/17, de autoria da 

Vereadora Vânia Nascimento, que “Insere no Calendário 

Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal de Castanhal, o 

Campeonato Municipal de Futsal e de Handebol, e dá 

outras providências.” – Em discussão, foi retirada de pauta 

a pedido da autora. Projeto de Lei nº 028/17, do Vereador 

Idalmir Rodrigues, que “Institui a Semana Municipal de 

Evangelização Global no Município de Castanhal, e dá 

outras providências” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 029/17, da 

Vereadora Vânia Nascimento e subscrito pelo Vereador 

Ronilson Sena, que “Insere no Calendário Oficial de 

Eventos da Prefeitura Municipal o “Setembro amarelo”, e 

dá outras providências.” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 030/17, da 

Vereadora Luciana Castanheira, que “Insere no Calendário 



Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal de Castanhal, o 

“Festival de Negócios de Castanhal, e dá outras 

providências.” – em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; Projeto de Lei nº 032/17, do Vereador Marlon 

costa, que “Institui e insere no Calendário Oficial do 

Município “O Dia Municipal de Combate à Violência à 

Mulher, ao Idoso, às Crianças e ao “Bullying” e dá outras 

providências” – em discussão, o mesmo foi retirado de 

pauta a pedido do autor; Projeto de Lei nº 033/17, do 

Vereador Ronilson Sena e subscrito Pelo Vereador Idalmir 

Rodrigues, que “Insere no Calendário Oficial do Município, 

a “Semana de Acompanhamento Psicológico e Terapêutico 

às crianças e adolescentes das escolas públicas e 

comunidades próximas”, 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, a Senhora Presidente encerrou a 

Ordem do Dia e como o horário de reunião já havia 

terminado, agradeceu a presença de todos e precisamente 

às doze horas e trinta minutos deu a sessão por encerrada. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos trinta e um dias 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 

 


