
Ata da 70ª 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), 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) e Vânia 

Nascimento da Silva (PHS). Estavam ausentes os seguintes 

parlamentares: Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), 

Welton Marlon da Silva Costa (PSDC) e Francisco das 

Chagas do Ó da Costa (DEM), que tiveram suas ausências 

justificadas pela Presidência da Câmara. Dando início aos 

trabalhos, a Senhora Presidente solicitou à Vereadora 

Maria de Jesus que fizesse a leitura do Texto Bíblico, 

tendo o mesmo proferido o “Salmo 128”. 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: Indicações nºs: 

199, 200 (Rafael Galvão), 201 (Jorge Luiz), 202 (Antonio 

Leite). Projeto de Lei nº 041/17, de autoria do Vereador 

Rafael Galvão, que “Institui e insere no Calendário de 

Eventos do Município a “Semana da Prevenção dos 

Igarapés da cidade de Castanhal” e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 042/17, de autoria do 

Vereador Antonio Leite, que “Institui e insere no Calendário 

de Oficial de Eventos de Castanhal o “Dia do Taxista”, no 

Município de Castanhal; Projeto de Lei nº 043/17, de autoria 

também do Vereador Antonio Leite, que “Dispõe sobre a 

concessão de passagem gratuita às gestantes no 

transporte coletivo urbano e rural no Município, 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: O Vereador Idalmir Rodrigues 

falou sobre suas perspectivas com relação a implantação 

do Distrito Industrial de Castanhal, e se tudo que foi 

prometido na sessão realizada ontem nesta Casa for 

concretizado, Castanhal avançará sobremaneira no setor 

industrial e comercial, proporcionando maior arrecadação 

de impostos e gerando novos empregos; Disse que a 

presença do Presidente da ALEPA, Deputado Márcio 

Miranda deu mais credibilidade ao referido projeto, pois 

além do mesmo ainda conta com a iniciativa também do 

Deputado Milton Campos e espera que a implantação se dê 

o mais breve possível; Apresentou emenda aditiva ao 

Projeto de Lei nº 014/17, de autoria do Executivo Municipal, 

que está em tramitação nesta Casa de Leis. O Vereador 

Nivan Noronha disse estar indignado com mais um ato de 

violência em nossa cidade, relatando fato ocorrido no 



Posto Médico do Bairro Pirapora, onde meliantes invadiram 

aquela unidade de saúde e fizeram um verdadeiro 

“arrastão”; Se reportou sobre a audiência pública que 

aconteceu na manhã de ontem nesta Câmara, 

oportunidade em que o Prefeito Municipal fez prestação de 

contas referente ao “2º quadrimestre” do ano em curso, 

algo que jamais havia acontecido; Também se manifestou 

sobre a reunião que tratou sobre a implantação do Distrito 

Industrial de Castanhal, que terá a responsabilidade do 

Governo do Estado, através da CODEC – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico do Pará, parabenizando os 

Deputados Márcio Miranda e Milton Campos que estão à 

frente dessa iniciativa. A Vereadora Luciana Castanheira 

passou a direção dos trabalhos ao Vereador Nivan 

Noronha, seu substituto legal, e usando a Tribuna 

apresentou a Indicação nº 203/17, sugerindo a criação do 

Gabinete de Gestão Integrada, para gerenciar as questões 

relativas ao Setor de Segurança Pública em nosso 

Município; Disse que depois de criado esse gabinete, o 

Município poderá receber inclusive, verbas federais para 

serem aplicadas na implementação de melhoria do setor, 

visando a prevenção e repressão da criminalidade; Fez 

suas as palavras dos parlamentares que se reportaram 

sobre a implantação do Distrito Industrial de Castanhal. 

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: Projeto de Lei nº 011/17, 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 



– Em discussão e votação, foi aprovado por maioria, com 

votos contrários dos Vereadores Ronilson Sena, Rafael 

Galvão, Edivam Damasceno e abstenção do Vereador José 

Arledo, verificando assim 15 votos sim, 03 votos não e 01 

abstenção. 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” – em discussão, o Vereador Ronilson Sena 

solicitou vista à matéria; Encerrada a primeira Parte da 

ordem do dia, o 1º Secretário foi autorizado a fazer leitura 

das matérias na 2ª Parte, como seguem: 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” – Em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 

038/17, do Vereador Alacir Júnior, que “Insere no 

Calendário Oficial da Cidade de Castanhal o “Janeiro 

Branco”, e dá outras providências” – Em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 

039/17, também do Vereador Alacir Júnior, que “Institui o 

“Dia do Ciclista”, no âmbito do Município de Castanhal e dá 

outras providências” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser 

deliberado, a Senhora Presidente encerrou a Ordem do Dia 

e como ainda havia tempo, franqueou a palavra para 

explicações pessoais. Como não houve manifestação, a 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 

precisamente às dez horas e quarenta minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 



Filho, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil 

e dezessete. 

 


