
Ata da 73ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezesseis dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta e cinco 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: 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), Rafael Evangelista Galvão 

(PSDB), Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), 

Ronilson Correa de Sena (PSDB) e Welton Marlon da Silva 

Costa (PSDC). Estavam ausentes os Vereadores Nivan 

Setubal Noronha (DEM) – 1º Vice-Presidente, Orisnei Silva 

do Nascimento (PROS) – 2º Vice-Presidente, Carlos Alberto 

de Sousa Sampaio (PMDB), Maria de Jesus Oliveira Moreira 

(PTB) e Vânia Nascimento da Silva (PHS), que estavam 

participando do “887º curso de capacitação para 

vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários 

municipais, gestores, assessores e servidores 

públicos”, que está sendo realizado na Cidade de São 

Paulo - SP, no período de 15 a 19 do mês em curso. 

Dando início aos trabalhos, a Senhora Presidente solicitou 

à Vereadora Regina Abreu que fizesse a leitura do Texto 

Bíblico, tendo a mesma proferido “Jeremias 14”. Em 



seguida a Presidente deu por aberto o Pequeno Expediente 

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

sessão anterior, que colocada sob a apreciação do 

Plenário foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o 2º 

Secretário passou a fazer leitura dos expedientes 

recebidos e expedidos, que se encontram na Diretoria 

Legislativa da Casa. Encerrado o Pequeno Expediente a 

Senhora Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, como seguem: O Vereador Idalmir Rodrigues 

disse que o povo brasileiro esqueceu que as datas cívicas 

tem uma importância singular, pois lembram as pessoas 

que se doaram por uma causa, em alguns casos perdendo 

até a vida; Falou sobre o aniversário de fundação da Igreja 

do Evangelho Quadrangular no Brasil, comemorado no dia 

quinze próximo passado e pediu o envio de voto de 

congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular, na 

pessoa do Pastor Valdenilton Gomes, Líder da igreja em 

Castanhal. O Vereador Ronilson Sena pediu o envio de voto 

de pesar aos familiares do Senhor Elias Brasil, que veio a 

óbito na última terça-feira, de causas naturais; Pediu 

providências ao Secretário Municipal de Transporte e 

Trânsito, com relação ao desrespeito por parte dos 

motoristas de coletivos urbanos que trafegam pelo Bairro 

Fonte boa e adjacências, com relação aos idosos e 

portadores de necessidades especiais, e ainda não 

cumprem os horários estabelecidos. O Vereador Rafael 

Galvão pediu que os problemas ora verificados nas escolas 

da rede municipal de ensino sejam sanados com o máximo 

de urgência, para que os alunos não fiquem sem aulas, 

como acontece quando uma bomba d’agua queima, citando 

a da escola Centro de Educação Infantil “Passos de 

Criança”, localizada no Bairro da Saudade. Depois de 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: 198 (Luciana 

Castanheira, Ronilson Sena, Márcio Costa e Chagas Costa), 

199, 200 (Rafael Galvão), 202 (Antonio Leite) – Em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade; 

Requerimentos nºs: 1547, 1548 (Chagas Costa), 1549, 1550, 

1553, 1555, 1556, (Márcio Costa e Luciana Castanheira), 

1551, 1552, 1554 (Márcio Costa), 1557 (Márcio Costa, 

Luciana Castanheira e Marlon Costa), 1558  (Luciana 

castanheira e Chagas Costa) – Em discussão e votação, 

foram aprovados por unanimidade; Projeto de Lei nº 041/17, 

do Vereador Rafael Galvão e Márcio Costa, que “Institui e 

Insere no Calendário de eventos do Município a “Semana 

da preservação dos mananciais hídricos da Cidade de 

Castanhal” e dá outras procidências” – Em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 

042/17, do Vereador Antonio Leite, que “Institui e Insere no 

Calendário oficial de eventos de Castanhal o “Dia do 

Taxista”, e dá outras procidências” – em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; projeto de Lei 

Complementar nº 002/2017, do Executivo Municipal, que 

“Altera a Lei Complementar nº 001, de 19 de dezembro de 

2003, e dá outras providências” – em discussão, o Vereador 

Ronilson Sena pediu vista sobre a matéria, tendo o 

vereador solicitado ainda, que fossem convidados o CDL e 

a ACIC, para junto com os vereadores analisarem a matéria 

em apreço; Projeto de Lei n 010/2017, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos do 

Município de Castanhal com o Instituto de Previdência do 

Município de Castanhal (IPMC), Gestor do seu Regime 



Próprio de Previdência Social – RPPS” – em discussão, o 

Vereador Ronilson pediu vista sobre a matéria; Projeto de 

Lei nº 012/2017, do Executivo Municipal, que “Ratifica o 

protocolo de intenções e autoriza o Ingresso do Município 

de Castanhal no Consórcio intermunicipal sobre Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de 

Castanhal, Inhangapí, Santa Isabel do Pará, Santa Maria do 

Pará e São Francisco do Pará – CONCISSS e dá outras 

providências” – Depois de consenso entre as bancadas a 

Senhora Presidente retirou a matéria da pauta para melhor 

analise e posteriormente voltar à pauta de discussão e 

votação. Encerrada a primeira Parte da ordem do dia, o 1º 

Secretário foi autorizado a fazer leitura da única matéria 

em pauta na 2ª Parte, como se segue: Projeto de Lei nº. 

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

Executivo Municipal a proceder a alienação, sob a forma 

de doação, da área de terra do Distrito Industrial 

pertencente ao Patrimônio Municipal, ao Governo do 

Estado do Pará, através da Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Pará – CODEC, e dá outras providências” – 

Colocadas as duas Emendas Aditivas do Vereador Idalmir 

Rodrigues em discussão e votação, as mesmas foram 

aprovadas por maioria, com abstenção do Vereador 

Ronilson Sena. Colocado o projeto já com as emendas 

acatadas em discussão e votação, o mesmo foi aprovado 

por maioria com voto contrário do Vereador Ronilson Sena. 

Nada mais havendo para ser deliberado, a Senhora 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como o tempo de 

reunião já havia finalizado, agradeceu a presença de todos 

e precisamente às onze horas e trinta minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e dezessete. 



 

 

 


