
Ata da 75ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e três dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta 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, 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), José Arledo 

Marques de Souza (PROS), 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: Alacir Vieira 

Cândido Júnior (PSDC) – 1º Secretário, João Amaro da Silva 

Filho (PDT), Jorge Luiz Rodrigues Marinho (PMN) e Welton 

Marlon da Silva Costa (PSDC), todos participando o “888º 

Curso de Capacitação para vereadores, prefeitos, vice-

prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e 

servidores públicos”, que está sendo realizado na Cidade 

de Manaus - AM, no período de 22 a 26 do mês em curso. 

Dando início aos trabalhos, a Senhora Presidente solicitou 

ao Vereador Chagas Costa que fizesse a leitura do Texto 

Bíblico, tendo o mesmo proferido “Salmo 112”. 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, conforme se encontram na 

Diretoria Legislativa. Encerrado o Pequeno Expediente a 

Senhora Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente. Como não haviam inscritos, 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: Indicação nº 204/17, do 

Vereador Edivam Damasceno – em discussão e votação, foi 

aprovada 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 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 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. 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 por parte da edilidade, a Senhora Presidente 

agradeceu a presença de todos e precisamente às nove 

horas e quinze minutos deu a sessão por encerrada. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e três dias 

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



 


