
Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e um 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, Antônio Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), 

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). Dando início aos trabalhos, a 

Presidente solicitou ao Vereador Marlon Costa que fizesse 

a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido o 

“Salmo 23: 1 a 6”. 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: Requerimentos nºs. 1147 a 

1159 (João Amaro). Encerrada Esta parte a Presidente 

abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que 



fizesse a chamada dos parlamentares inscritos, como 

seguem: O Vereador Antonio Leite falou sobre a audiência 

sobre segurança pública realizada no dia de ontem nesta 

Casa de Leis; Disse que recebeu denúncia de que estaria 

faltando insulina nos posto médicos de nosso Município e 

pediu ao Presidente da Comissão Permanente de Saúde 

desta Casa que logo após o termino desta sessão, o 

acompanhasse até a Secretária Municipal de Saúde para 

verificar se a denúncia procedia. O Vereador Idalmir 

Rodrigues disse que viu com bons olhos a realização da 

audiência pública sobre segurança pública, que mesmo 

não tendo sido um primor, certamente já era o início de 

para que ações sobre a questão fossem em um futuro 

breve, colocadas em prática visando melhoras no setor; 

Disse que a iniciativa desta Casa causou um 

comprometimento por parte das autoridades que se 

fizeram presentes na audiência; Salientou que se faz 

necessária uma melhor interação entre os poderes 

constituídos e as organizações governamentais ou não, 

para que o bem estar da população venha sempre em 

primeiro lugar; Teceu comentário sobre a ação da Polícia 

Federal denominada “Carne Fraca”, que culminou com uma 

série de processos acusatórios direcionados a grandes 

empresas frigoríficas de nosso País. Dentro deste 

contexto, disse se importante que a fiscalização sanitária 

intensificasse vistorias nos matadouros, frigoríficos, 

açougues e supermercados de nosso Município. O 

Vereador Edivam Damasceno disse que a melhor coisa que 

aconteceu na audiência de ontem, foi que os 

parlamentares desta Casa puderam falar ao Prefeito o que 

até então não tinham conseguido, já que o mesmo se 

escusava em recebê-los para uma conversa sobre as 

lamúrias do povo castanhalense; Finalizando apresentou os 



Requerimentos nºs. 1160 a 1163/17, e ainda a Indicação nº 

159/17. O Vereador Nivan Noronha disse que durante a 

audiência realizada ontem nesta Câmara, o que se ouviu 

foram muitas falecias e pouca produtividade por parte dos 

deputados presentes e demais autoridades, coisa que é 

completamente diferente do que o povo almeja, já que a 

população espera do atual gestor algo mais emergencial e 

premente; Disse que mesmo com a pouca eficácia das 

discussões, esta Casa de Leis estava de parabéns por ter 

se preocupado em levantar a questão e oportunizar que o 

assunto fosse debatido; Cobrou da administração 

municipal o envio da proposta de reajuste salarial dos 

servidores da PMC, que até a presente data ainda não 

havia sido remetida para tramitação neste Poder; Fez 

indagações sobre o paradeiro da verba destinada à 

revitalização do Mercado Municipal e espera que o Prefeito 

possa dar as devidas explicações. O Vereador Ronilson 

Sena também se reportou sobre a audiência pública e 

disse esperar que as promessas feitas por alguns 

deputados e autoridades realmente se concretizem, pois 

caso contrário irá envidar cobranças públicas; Disse que o 

vereador Nivan Noronha foi brando quando disse que foram 

falecias que foram proferidas durante a audiência, pois o 

que se viu foram alguns mentindo descaradamente, 

visando arrancar aplausos dos membros da guarda 

Municipal presentes na galeria; Disse que ontem se 

comprovou o quanto o Prefeito Pedro Coelho está 

despreparado e muito mal assessorado; Parabenizou a 

Presidente Luciana Castanheira pelo seu esforço em 

contribuir para a melhoria no setor de segurança pública, 

mas infelizmente o que pôde observar lhe deixou sem 

esperanças. A Vereadora Luciana Castanheira depois de 

passar a direção dos trabalhos ao seu substituto legal usou 



a tribuna e iniciando sua oratória agradeceu o apoio de 

todos que se envolveram na realização do evento de 

ontem; Disse que diferente do que alguns salientaram, 

achava que a discussão foi sim relevante para que se 

iniciem melhoras no setor de segurança pública; Disse 

esperar que os encaminhamentos visando ações voltadas 

para o setor, possam ser sejam colocados em prática com 

a maior brevidade que a questão necessita, pois o povo já 

não suporta tanta criminalidade assolando nossa Terra; 

Disse que por tudo que foi ventilado na audiência, na sua 

ótica o organograma da Guarda Municipal tem que sofrer 

alterações, para que realmente Ela possa desenvolver com 

dinamismo o papel para qual existe; Disse se 

importantíssimo que se crie com premência o Plano 

Municipal de Segurança Pública. Depois de reassumir a 

presidências dos trabalhos e ser informada que não havia 

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, como se 

segue: Indicações nºs: 087 (Luciana Castanheira), 088, 091, 

095 (José Arledo) – em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. O Vereador Carlos Sampaio 

pediu vistas à Indicação nº 094/17 do Vereador José 

Arledo. Requerimentos nºs: 770, 773 a 786, 788 (Regina 

Abreu), 769, 772 (Regina Abreu e Antonio Leite), 771 

(Regina Abreu, Jorge Luiz e Chagas Costa), 787 (Regina 

Abreu, Antonio Leite, Jorge Luiz, Marlon Costa, Ronilson 

Sena, Alacir Júnior e Maria de Jesus), 790, 792, 793, 795 

(Marlon Costa), 796 (Marlon Costa e Ronilson Sena), 797 

(Marlon Costa, Jorge Luiz, Alacir Júnior e Chagas Costa), 

798 (Marlon Costa e José Janildo), 799 a 811, 813 a 819 

(Francisco das Chagas), 812 (Francisco das Chagas e 

Antonio Leite) – em discussão e votação, foram aprovados 



por unanimidade. Os Requerimentos nºs. 789, 791 e 794 do 

Vereador Marlon Costa, foram retirados de pauta por 

estarem prejudicados. Projeto de Resolução nº 010/17, do 

Vereador Ronilson Sena, que “Dispõe sobre Emenda 

Modificativa ao Inciso II do Art. 57 da Resolução nº 024-

A/91, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Castanhal, e dá outras providências” – em 

discussão, a Vereadora Luciana Castanheira solicitou 

vistas à matéria. 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 dez minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete.  

 

 

 

 


