
Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e três 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, 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), Vereadora Regina de Fátima da 

Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB) e 

Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). Foram observadas as 

ausências da Vereadora Vânia Nascimento da Silva (PHS), 

que estava participando de Congresso e do Vereador 

Antônio Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), que se 

encontrava acamado. Dando início aos trabalhos a Senhora 

Presidente abriu o Pequeno Expediente e solicitou ao 

Vereador José Arledo que fizesse a leitura do texto bíblico, 

tendo o mesmo se pronunciado sobre o “Salmo 13: 1 a 5”. 

Prosseguindo, o 2º Secretário fez leitura da ata da sessão 

anterior, que em seguida foi colocada sob a apreciação do 

Plenário e como não houve manifestação em contrário a 

sua redação, foi considerada aprovada por unanimidade. 



Foram lidos alguns expedientes, expedidos e recebidos, 

dentre os quais: Requerimentos Nºs: 1102 a 1115/17, de 

autoria do Vereador Chagas Costa; 1116 a 1118/17, do 

Vereador Alacir Júnior; Indicações nºs. 144 a 155/17, de 

autoria do Vereador Alacir Júnior. Encerrado o Pequeno 

Expediente a 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 a expectativa de que a PMC mantenha 

a ajuda de custo ao cadeirantes, para que os mesmos 

possam continuar a praticarem esportes paralímpicos; 

Disse que a população castanhalense clama a muito tempo 

por uma maternidade que possa atender condignamente as 

nossas gestantes e espera que na atual gestão, o Prefeito 

Pedro Coelho tenha essa sensibilidade e possa 

disponibilizar esse importante benefício. O Vereador 

Chagas Costa disse que estava usando a tribuna naquela 

oportunidade, para falar sobre a falta de segurança pública 

em nossa Cidade, situação que infelizmente tem causado 

grande apreensão, em face o altíssimo índice de crimes 

observados, fazendo menção de maneira consternada a 

respeito do passamento do Senhor João da Silva, um líder 

atuante do Conjunto Residencial Buritis ocorrido no dia 

anterior, que foi assassinado de forma fria e cruel e até 

agora não se sabe por qual motivo. Disse esperar que a 

polícia possa intensificar as investigações e elucidar o 

crime, colocando atrás das grades os responsáveis por 

mais essa atrocidade; por fim solicitou que seja enviado 

voto de pesar aos familiares do mesmo. O Vereador Orisnei 

Nascimento agradeceu ao Secretário Municipal de Obras, 

pela visita que o mesmo fez aos Bairros da Saudade e 

Pantanal, como também às localidades adjacentes, onde 

pôde verificar “in loco” algumas situações de precariedade 



em que se encontram suas vias; Foi solidário ao Vereador 

Chagas Costa com relação à violência que se observa em 

Castanhal, pedindo ao Comandante do 5º BPM, que 

intensifique as rondas no Bairro da Saudade e em outros 

que também sofrem com o alto índice de criminalidade; 

Outro problema abordado pelo Orador é a falta de água que 

aflige os moradores dos Bairros da Saudade, Pantanal e 

Morrinho, como também a iluminação pública inexistente. 

O Vereador Márcio Costa disse que a questão da 

insegurança não só em nossa Cidade, mas no País inteiro 

se deve principalmente pela falta de uma política 

educacional que possibilite aos nossos jovens, se 

qualificar para tornarem-se aptos ao mercado de trabalho. 

Outro fator a ser levado em conta é a falta de mecanismos 

que viabilizem a criação de novos empregos e 

oportunidades para que o jovem não fique ocioso e busque 

erroneamente alternativas criminosas como forma de vida. 

O Vereador Ronilson Sena disse que o modelo educacional, 

político, financeiro, jurídico e estrutural em nosso País já 

estão ultrapassados e caíram no descrédito da população; 

Enfatizou a necessidade da atual administração municipal 

acatar e aprimorar o que foi bom nas gestões passadas e 

esquecer o que ficou de ruim; Apresentou os 

Requerimentos nºs. 1131, 1132 e 1133/17. O Vereador 

Antonio Leite externou também seus sentimentos à família 

do Senhor João da Silva, pela perda brusca de seu ente 

querido; Falou que Castanhal dispõe de tantos ginásios 

esportivos, mas, no entanto, falta uma melhor fomentação 

para motivar os jovens na prática do desporto, assim como 

no desenvolvimento cultural, como forma de ocupação do 

tempo ocioso de nossas crianças e adolescentes; Convidou 

a todos os presentes para conhecerem o projeto “Casa da 

Esperança”, iniciativa voltada aos moradores de rua; 



Convidou também para participarem do Carnaval da 

Família Japim, evento para as famílias que querem ter um 

divertimento saudável durante este período carnavalesco; 

Disse que o Carnaval é cultura e como tal deve ser 

preservado, desde que não traga prejuízos para o 

Município. A Vereadora Luciana Castanheira depois de 

passar a presidência dos trabalhos ao seu substituto legal 

usou a tribuna e apresentou a Indicação nº 143/17; Fez um 

pequeno relato sobre a reunião que participou juntamente 

com os representantes dos servidores da PMC (garis e 

braçais), Advogado da Prefeitura, que estão com suas 

atividades paralisadas, em face da retirada de alguns 

benefícios e direitos adquiridos em gestões passadas, 

salientando que ainda não foi possível um acordo quanto à 

totalidade das reivindicações apresentadas; Disse que o 

Prefeito Pedro Coelho quiser convencer empresas a se 

instalarem em nosso Município, tem que primeiramente 

providenciar uma melhor infra-estrutura à área onde se 

pretende implantar o Distrito Industrial, pois da maneira 

como se encontra nenhuma empresa terá interesse em vir 

para Castanhal, inviabilizando a criação de novos 

empregos e impostos. Depois de reassumir a presidência 

dos trabalhos, a Vereadora Luciana Castanheira 

observando que não havia mais inscritos encerrou o 

Grande Expediente. O Vereador José Jonildo Pediu a 

palavra e lembrou que o Vereador Márcio Costa estava 

aniversariando e desejou-lhe muitas felicidades. 

Prosseguindo a Presidente deu por aberta a Ordem do Dia, 

solicitando ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta na 1ª Parte, como seguem: As 

Indicações nºs. 051, 054, 056, 057 e 059/17, da Vereadora 

Vânia Nascimento, foram retiradas da pauta desta sessão, 

devido à referida vereadora não estar presente, sendo as 



mesmas deixadas para inserção na pauta da próxima 

sessão.  Requerimentos nºs. 476, 480, 482, 483, 489, 490, 

494, 496, 487, 499 a 511, 513, 515 a 525 (José Arledo), 470 

(José Arledo, José Jonildo e Márcio Costa), 472 (José 

Arledo e José Jonildo), 477 (José Arledo, Alacir Júnior e 

Jorge Luiz), 478 (José Arledo, Rafael Galvão, Alacir Júnior, 

Chagas Costa e Jorge Luiz), 479 (José Arledo e Edivam 

Damasceno), 484 (José Arledo, Edivam Damasceno, 

Chagas Costa e Luciana Castanheira), 485 (José Arledo, 

Antonio Leite e Luciana Castanheira), 486 (José Arledo e 

Luciana Castanheira), 487, 488 (José Arledo e Ronilson 

Sena), 492 (José Arledo, Rafael Galvão, Ronilson Sena, 

Chagas Costa e Marlon Costa), 493 (José Arledo, Ronilson 

Sena, Chagas Costa), 495 (José Arledo e Antonio Leite), 

498 (José Arledo e Márcio Costa) – Em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nºs. 471, 481 e 491, do Vereador José 

Arledo foram retirados de pauta a pedido do autor. Projeto 

de Lei nº 009/2016, do Executivo Municipal, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, sob 

forma de doação de área de terra pertencente ao 

patrimônio municipal à Empresa ISOPAR – INDÚSTRIA DE 

SABÃO PRINCESA DO MEARIM, e dá outras providências” – 

Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 

Encerrada esta Parte, o Presidente solicitou que fosse feita 

a leitura da única matéria em pauta da 2ª Parte, como se 

segue: Projeto de Lei nº 010/16, 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. Não havendo mais 

nada a tratar e como o horário de reunião já havia 



expirado, a Presidente agradeceu a presença de todos e 

precisamente às doze horas encerrou a sessão. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e três dias do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e dezessete.   

 

 

 


