
Ata da 74ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e um dias do mês de novembro 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 

Janildo Nascimento que fizesse a leitura do Texto Bíblico, 

tendo o mesmo proferido “Salmo 99”. 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, dentre os quais os Requerimentos 

nºs: 1559 a 1561 (Jorge Luiz), 1562 a 1572 (João Amaro); 



Ofício nº 161/2017-GAB, encaminhando para apreciação 

nesta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 018/2017, de 16 de 

novembro de 2017, que “Dispõe sobre autorização para 

firmar termo de confissão e parcelamento de dívida entre o 

Município de Castanhal e as Centrais Elétrica do Pará, 

correspondente aos débitos de iluminação pública dos 

anos de 2013 a 2016”. 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 Márcio Costa falou 

sobre o acúmulo de lixo no entorno da Escola São João 

Bosco e que as Secretarias responsáveis têm que tomar 

providências para coibir o despejo de lixo no local, como 

também nas vias públicas, e, se necessário for, que se 

tome medidas punitivas aos infratores; Disse que a PMC 

está fazendo um bom trabalho nos bairros periféricos, no 

entanto está esquecendo o centro comercial, que se 

encontra bastante sujo e acaba deixando uma má 

impressão às pessoas que visitam nosso Município; 

Demonstrou preocupação com a manutenção da praça 

Inácio Koury Gabriel (Praça da Estrela). O Vereador Idalmir 

Rodrigues disse que ao se discutir o Projeto de Lei que 

versa sobre a inclusão de novos profissionais na relação do 

ISS, em momento algum disse que as “profissionais do 

sexo” também deveria ser incluídas para pagar imposto, 

conforme matéria veiculada no Jornal “O Independente”. 

Na verdade apenas fez uma analogia conforme está 

registrado nos anais da Câmara; Disse que estava 

preocupado com o grande número de cursos a distância 

que estão sendo oferecidos em nosso Município, por isso 

seria importante que o assunto fosse discutido nesta Casa 

junto com as faculdades públicas e privadas com sede em 

Castanhal, pois muitos cursos precisam de uma melhor 



estrutura e com aulas presenciais como: medicina, 

enfermagem e outros cursos que necessitam de aparelhos 

específicos na condução das aulas; Pediu a Presidência da 

Câmara que faça convite oficial ao Secretário Municipal de 

Obras, com o objetivo de em reunião com os vereadores, 

seja feito um reordenamento mais planejado das obras e 

serviços a serem realizados pela PMC, já visando o ano 

vindouro. A Vereadora Luciana Castanheira passou a 

direção dos trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu 

substituto legal, e usando a Tribuna pediu o envio de voto 

de pesar aos familiares da Jovem Ana Carolina Carvalho 

Cardoso, que veio a óbito no último domingo, depois de ter 

se acidentado quando trafegava em uma quadricíclo no 

Distrito de Apeú; Disse que a Campanha realizada pelo 

HEMOPA, visando receber doações de sangue está sendo 

coroada de pleno êxito, tendo mais de trezentas bolsas de 

sangue já sido doados,  esperando que até o encerramento 

na próxima sexta-feira mais doadores se sensibilizem com 

a campanha; Falou sobre o dia da “consciência Negra”, 

comemorado no dia anterior, salientando que muitos 

avanços foram alcançados, mas ainda há muito por se 

buscar para que possamos tornar o Brasil numa nação sem 

preconceitos raciais. 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: 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 e votação, foi aprovado por unanimidade; 

Projeto de Lei n 009/2017, do Executivo Municipal, que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual-PPA, para o período 



2018/2021 e dá outras providências” – Em discussão, o 

mesmo depois de consenso por parte da edilidade, foi 

retirado de pauta para melhor análise. Projeto de Lei nº 

015/2017, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 

alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº 005 de 15 de 

março de 2017, e dá outras providências” – em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a 

primeira Parte da ordem do dia, o 1º Secretário foi 

autorizado a fazer leitura das matérias em pauta na 2ª 

Parte, como se segue: 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. 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 vinte e um dias 

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

 

 

 


