
Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezesseis 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), 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) teve sua ausência 

justificada por estar de luto pelo falecimento de sua Genitora 

Senhora Laura da Silva Rodrigues. Dando início aos trabalhos 

a Presidente solicitou à Vereadora Maria de Jesus que 

fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a mesma se 

pronunciado sobre “Ezequiel 39: 1 a 3”. Prosseguindo, o 2º 

Secretário fez leitura da ata da sessão anterior. Em 

seguida a mesma foi colocada sob a apreciação do 

Plenário e como não houve manifestação em contrário à 

sua redação, foi considerada aprovada por unanimidade. 

Foram lidos alguns expedientes, expedidos e recebidos, 

dentre os quais: Requerimento Nº. 1066/17, de autoria do 

Vereador João Amaro. Encerrado o Pequeno Expediente a 



Senhora Presidente abriu o Grande Expediente e solicitou 

ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: O Vereador José Jonildo falou 

sobre alguns assuntos concernentes ao que o povo espera 

do atual Gestor Municipal; Disse que os secretários 

municipais devem ser mais parceiros dos vereadores, que 

são os legítimos representantes do povo e estão mais 

afetos aos problemas que diuturnamente afligem a 

população. O Vereador Jorge Luiz comentou sobre as 

dificuldades para resolver problemas causados pela 

cobrança indevida de taxas por parte da CELPA; Comentou 

de forma bastante preocupada com os constantes 

alagamentos que estão sendo observados em nossa 

Cidade. A Vereadora Vânia Nascimento falou sobre a falta 

de segurança que impera em nosso Município, onde os 

meliantes estão agindo diuturnamente, invadindo escolas e 

até mesmo igrejas, deixando a população bastante aflita e 

requer que esta Casa discuta com as autoridades 

pertinentes uma maneira de pelo menos amenizar essa 

problemática. O Vereador Nivan Noronha disse que 

passados quarenta e cinco dias de gestão, ainda não 

vislumbrou uma definição administrativa do atual Prefeito 

Pedro Coelho; Disse que alguns secretários municipais 

estão preocupados em contribuir com a gestão municipal, 

mas outros só estão se importando com suas situações 

particulares em detrimento do bem estar da população, 

como é o caso do Secretário de Obras, que nesse período 

em que está à frente daquela importante secretaria, tem se 

portado de maneira desumana, principalmente para com os 

garis e braçais, enfatizando que o Senhor Landry Adelino 

tem sido grosso no trato com as pessoas e despreparado 

para seguir a frente daquela parta governamental. O 

Vereador Chagas Costa concordou com o Vereador Nivan 



Noronha com relação a pouca produtividade da Secretaria 

Municipal de Obras, como também a falta de fidalguia com 

que o Secretário Landry Adelino tem se portado; Disse não 

entender a falta de planejamento administrativo na atual 

administração municipal, nem tão pouco o descaso com 

que os moradores dos bairros periféricos vêm sendo 

tratados pelo Prefeito e alguns de seus secretários. O 

Vereador Carlos Sampaio disse que nunca viu uma 

administração ser tão dura para com seus servidores, 

principalmente com os que mais trabalham como garis e 

braçais; Disse esperar que as coisas mudem para que o 

povo não se arrependa de ter escolhido de forma maciça o 

Senhor Pedro Coelho para conduzir os rumos políticos e 

administrativos de  nosso Município; Fez suas as palavras 

do Vereador Nivan Noronha, relativas a postura rude com 

que o Secretário de Obras tem tratado aqueles que o 

procuram. O Vereador Ronilson Sena disse que tudo o que 

foi falado a respeito da administração municipal no dia de 

hoje era verdade, principalmente no tocante a postura do 

Secretário Landry Adelino; Disse ter certeza da boa 

vontade dos parlamentares desta Casa de Leis em 

caminharem em parceria com o Executivo Municipal, no 

entanto, para que isso venha a acontecer, requer uma 

mudança de pensamento e atenção por parte do Prefeito e 

seus secretários para com o Poder Legislativo; Apresentou 

o Projeto de Lei nº 007/17, que “Regulamenta as atividades 

de moto-frete no Município de Castanhal; Dispõe sobre a 

atuação dos motoboys e dá outras providências”. O 

Vereador Idalmir Rodrigues corroborou com as palavras 

dos oradores que o antecederam na Tribuna no dia de hoje; 

Disse que fica claro e evidente, ser de suma importância 

que as sessões desta Câmara, sejam irradiadas áudio-

visualmente, para que a população tenha conhecimento do 



que os parlamentares estão fazendo em benefício dos 

moradores; Disse que o Prefeito Municipal tem que 

entender que os Vereadores são parceiros para sua 

administração, pois são Eles que por estarem mais 

próximos do povo, podem prestar-lhe informações 

importantíssimas para que o mesmo possa desenvolver 

uma gestão satisfatória; Apresentou os Requerimentos nºs. 

1067 e 1068/17. O Vereador João Amaro comentou sobre o 

Carnaval do Distrito de Apeú, que segundo informações lhe 

passada pela Associação dos Blocos Carnavalescos de 

Castanhal, a PMC tem dificultado sobremaneira a 

realização do mencionado evento este ano, podendo 

inclusive não disponibilizar a segurança necessária nos 

dias de festas. A Vereadora Luciana Castanheira passando 

a presidência dos trabalhos, usou a tribuna e solicitou o 

envio de voto de pesar ao Senhor Antonio Rodrigues, pelo 

passamento de sua irmã Senhora Maria do Socorro 

Rodrigues de Lira, acontecido no sábado passado de 

causas naturais; Comentou sobre a regulamentação da Lei 

que versa sobre o transporte alternativo “taxi lotação”, que 

segundo promessa do Prefeito Municipal, tão logo seja 

concluída irá acatar; Falou sobre o que foi discutido na 

reunião com o Secretário Municipal de Esporte, Senhor 

Fernando Jabaquara e os membros do Conselho Municipal 

de Esporte, realizada no dia anterior no prédio desta 

Câmara; Por fim, disse que iria tomar assento na bancada 

de seu partido para que pudesse defender suas matérias 

que logo em seguida seriam discutidas e votadas na Ordem 

do Dia. Não havendo mais inscritos, o Presidente deu por 

encerrado o Grande Expediente e abrindo a Ordem do Dia, 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

seguem: Indicações nºs: 040, 041, 044 (Vânia Nascimento), 



042, 043 (Vânia Nascimento e Chagas Costa) – Em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade; 

Requerimentos nºs: 369, 375 a 385, 390, 392, 393, 394, 395, 

400, 402 a 421 (Luciana Castanheira), 368, 370, 388 

(Luciana Castanheira e José Arledo), 371 (Luciana 

Castanheira, Chagas Costa e Márcio Costa), 372 (Luciana 

Castanheira e Nivan Noronha), 386, 387 (Luciana 

Castanheira e Chagas Costa), 374 (Luciana Castanheira, 

José Arledo e Nivan Noronha), 389 (Luciana Castanheira e 

demais Vereadores), 401 (Luciana Castanheira, Márcio 

Costa, Nivan Noronha e Chagas Costa) – em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. O 

Requerimento nº 391/17, da Vereadora Luciana 

Castanheira, a pedido da autora foi retirado de pauta. 

Projeto de Resolução nº 009/17, também da Mesa Diretora, 

que “Dispõe sobre as viagens oficiais e a regulamentação 

de concessão de diárias do Poder Legislativo de Castanhal 

e dá outras providências” – Em discussão, o Vereador 

Nivan Noronha pediu vista sobre a matéria; Projeto de Lei 

nº 009/16, do Executivo Municipal, que “Autoria o Poder 

Executivo Municipal a proceder à alienação, sob forma de 

doação de área de terra pertencente ao patrimônio 

municipal à Empresa F&R PNEUS LTDA e dá outras 

providências” – Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; Projeto de Lei nº 006/17, da Mesa Diretora 

desta Câmara, que “Concede reajuste salarial aos 

servidores da Câmara Municipal de Castanhal e dá outras 

providências” – Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para deliberação 

do Plenário, o Presidente encerrou a Ordem do Dia e 

observando que o tempo de reunião já havia terminado, 

agradeceu a presença de todos e precisamente às treze 

horas deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 



Carneiro Pinto Filho, aos dezesseis dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 


