
Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e trinta 

minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - 

Presidente desta Casa de Leis, 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) – 2ª vice-

presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1ª Secretário, 

Romildo Márcio Ramos da Costa (PT) – 2º Secretário, Francisco 

das Chagas Conceição Costa (PV) – 3° Secretário, José Janildo 

Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antônio 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), Jorge Luiz Rodrigues Marinho 

(PMN), José Arledo Marques de Souza (PROS), José Janildo 

Sousa do Nascimento (PMDB), Maria de Jesus Moreira de Souza 

(PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Ronilson Correa de 

Sena (PSDB), Vânia Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon 

da Silva Costa (PSDC). A Vereadora Regina de Fátima da Silva 

Rodrigues (PMDB) não se fazia presente em face de estar 

velando sua Genitora Senhora Laura da Silva Rodrigues, que 

faleceu na tarde do dia anterior. Dando início aos trabalhos a 

Presidente solicitou ao Vereador Nivan Noronha que 

fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo se lido 

“Ezequiel 38: 1 a 7”. Em seguida solicitou que todos 

ficassem de pé, para que fosse observado um minuto de 

silêncio em homenagem póstuma à Genitora da Vereadora 

Regina Abreu. Depois da referida homenagem, a Presidente 

comunicou que de comum acordo entre as lideranças 

partidárias, a sessão seria encerrada para que todos 

pudessem se dirigir até onde estava sendo velado o corpo 



da Senhora Laura da Silva Rodrigues e agradecendo a 

presença e compreensão de todos os presentes, encerrou 

a reunião quando o relógio marcava oito horas e quarenta e 

cinco minutos. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezessete.  


