
 

Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezesseis dias do mês de março 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 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), 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), Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). Foram 

observadas as ausências dos Vereadores Antônio Idalmir 

Rodrigues de Oliveira (PTB) e Francisco das Chagas do Ó 

da Costa (DEM). Dando início aos trabalhos, a Presidente 

solicitou ao Vereador Jorge Luiz que fizesse a leitura do 

texto bíblico, tendo o mesmo proferido o “Salmo 123”. 

Prosseguindo com os trabalhos a Senhora Presidente deu 

por aberto o Pequeno Expediente e solicitou ao 2º 

Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. 

Depois de lida e ser colocada sob a apreciação do Plenário, 

a ata foi aprovada por unanimidade. Foram lidos alguns 



Expedientes expedidos e recebidos, dentre os quais: 

Indicações nºs. 157 (Idalmir Rodrigues) e 158 (Alacir 

Júnior); Requerimentos nºs. 1142 a 1146 (Idalmir 

Rodrigues). 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 Jorge Luiz disse que esteve ontem em 

Belém, participando de um manifesto contra a proposição 

que tramita no Congresso Nacional, que visa anular a 

regulamentação que permite o serviço de transporte 

alternativo “Moto Taxi”; Disse esperar que nas próximas 

eleições os cidadãos saibam escolher bem seus 

representantes na Câmara e no Senado Federal, e assim 

extirpar de vez os maus políticos que proliferam no 

Congresso Nacional. O Vereador José Janildo fez um 

resumo de seus dois meses de mandato, mencionando 

algumas solicitações de sua iniciativa formuladas nesta 

Casa de Leis e espera que sejam atendidas em breve pelo 

Gestor Municipal; Disse que mais uma vez o Secretário e 

Vice-Prefeito Landry Adelino foi vítima de maledicências 

propagadas através das mídias sociais, onde foram 

divulgas algumas fotos do veículo da Secretaria de Obras 

que lhe serve durante seu trabalho como Secretário, em 

frente ao seu comércio particular; Salientou que o fato em 

nada compromete sua reputação e tão pouco o trabalho 

que o mesmo ora vem desenvolvendo a frente daquela 

importante secretaria. A Vereadora Regina Abreu falou 

sobre algumas solicitações de serviços formuladas aos 

Secretários de Obras e de Infraestrutura que a mesma fez 

através de ofícios, esperando que sejam atendidas em 

breve para beneficiar a população. O Vereador Márcio 

Costa teceu comentário sobre a precariedade em que se 

encontra o Centro de Educação Infantil localizado no 



Bairro Salgadinho; Falou sobre a PEC 287, que tramita na 

Câmara Federal e que se for aprovada, decretará o fim dos 

benefícios de aposentadoria do trabalhador brasileiro, 

enfatizando que esta Casa de Leis como legítima 

representante do povo, não pode aceitar mais esse 

descalabro advindo do Congresso Nacional. O Vereador 

Chagas Costa disse que a intenção do Governo Federal em 

tentar repor um rombo financeiro no sistema previdenciário 

é inconcebível, já que será o trabalhador a arcar com esse 

ônus e não os reais responsáveis; Falou sobre o aumento 

dos índices da criminalidade em nossa Cidade, onde os 

meliantes estão agindo sem a menor cerimônia e respeito 

à vida humana, e o pior de tudo é que não se sabe mais a 

quem recorrer a não ser a Deus; Disse que as polícias não 

dispõem da mínima estrutura para poderem desenvolver 

suas atividades de forma condigna e eficaz, mas espera 

que na audiência pública que será realizada nesta Casa na 

próxima segunda-feira, encaminhamentos sejam feitos no 

sentido de que se possa ao menos amenizar esse fatídico 

problema; Falou ainda sobre as sucessivas agressões ao 

meio-ambiente em nossa Cidade. O Vereador Marlon Costa 

fez suas as palavras do Vereador Chagas Costa, relativas à 

problemática sobre a segurança pública, enfatizando que 

falhas no setor educacional também contribuem para essa 

alarmante situação de insegurança, como também a 

iluminação precária ora observada em nossa Cidade; Disse 

que ficou sabendo que alguns boxes da futura feira do 

artesanato já estão sendo vendidas para alguns 

empresários, o que é irregular, já que as referidas unidades 

comerciais devem ser disponibilizadas apenas para os 

camelôs; Falou ainda sobre um problema que fere 

frontalmente a cultura e a história de nosso Município, 

fazendo menção sobre o uso irregular do vagão da “Maria 



Fumaça” exposto na Praça Inácio Koury, que está servindo 

de sanitário público e a Guarda Municipal tem que coibir 

essa prática; Pediu o envio de voto de pesar a empresária 

Ruth Helena da Silva Souza, proprietária da empresa de 

Transporte “Ruth”, que teve a vida de seu filho Jeferson 

Ruan de Souza Melo, ceifada na noite do dia anterior, 

vítima de um triste acidente. O Vereador João Amaro falou 

sobre as melhorias observadas nos postos médicos, 

citando como exemplo o do Distrito de Apeú e no Bairro da 

Betânia; Falou sobre outros assuntos relevantes para a 

coletividade castanhalense. O Vereador Alacir Júnior Fez 

loas ao Colégio São José, que estava completando 

sessenta e seis anos de sua fundação em nossa Cidade, e 

na oportunidade agradeceu ao Senhor Elder Ribeiro da 

Silva, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, por 

ter autorizado à Direção do mencionado colégio a realizar 

uma programação na Rua Quintino Bocaiuva; Fez 

agradecimentos também ao Deputado Estadual Júnior 

Hage e ao Secretário Municipal de Obras por algumas 

reivindicações que formulou em nome da comunidade e 

que foram atendidas pelos mesmos. Não havendo mais 

parlamentares inscritos, a Presidente abriu a Ordem do Dia 

e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário. O 

Vereador Nivan Noronha levantou questão de ordem e 

solicitou que a pauta fosse invertida para que os projetos 

de Emendas à LOM nºs. 001 e 002/17, que estavam 

contidos no final da pauta de votações pudessem ser 

discutidos e votados com a presença também do Vereador 

José Arledo que é um dos autores das referidas matérias, 

já que o mesmo por não estar se sentindo bem iria se 

retirar da sessão. Como não houve óbice por parte das 

bancadas, a presidência acatou a sugestão do Vereador 



Nivan Noronha, dando início ao processo de discussão e 

votação. Indicações nºs. 079, 081, 082 (Luciana 

Castanheira), 083 (Luciana Castanheira, Antonio Leite, 

Ronilson Sena e Márcio Costa), 086 (Luciana Castanheira, 

Antonio Leite e Ronilson Sena) – em discussão e votação, 

foram aprovadas por unanimidade; Requerimentos nºs: 725, 

730, 731, 735, 740 (Nivan Noronha), 724, 734 (Nivan 

Noronha, José Janildo e Marlon Costa), 726, 739(Nivan 

Noronha e Carlos Sampaio), 727, 728, 729, 737 (Nivan 

Noronha, José Janildo, Marlon Costa e Márcio Costa), 732, 

733 (Nivan Noronha, Marlon Costa e Jorge Luiz), 738 (Nivan 

Noronha e Marlon Costa), 741 (Nivan Noronha, Carlos 

Sampaio e Chagas Costa), 742 (Nivan Noronha e Chagas 

Costa), 743 (Nivan Noronha, José Janildo e Jorge Luiz), 

744, 745, 746, 748 a 752, 755 a 758 (João Amaro), 747 

(João Amaro e Jorge Luiz), 754 (João Amaro, Marlon Costa, 

Jorge Luiz e Chagas Costa), 760 a 765, 768 (Regina Abreu), 

759 (Regina Abreu, Alacir Júnior, Antonio Leite, Marlon 

Costa, Jorge Luiz, Maria de Jesus e Orisnei Silva) – em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nºs. 753 (João Amaro), 766, 767 (Regina 

Abreu), foram retirados de pauta a pedido dos autores. Não 

havendo mais nada a ser tratado, a Presidente encerrou a 

Ordem do dia e como o tempo de reunião já havia expirado, 

agradeceu a presença de todos e precisamente às doze 

horas e vinte minutos deu a sessão por encerrada. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos dezesseis dias do mês de 

março do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 

 



 

  


