
 Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezoito dias do mês de abril 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), 

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) e Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). Estava 

ausente somente o Vereador Antonio Leite de Oliveira 

(PSDB) que se encontrava acamado e teve sua falta 

justificada através de atestado médico apresentado ao 

Setor de Recursos Humanos desta Câmara. Dando início 

aos trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador José 

Arledo que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o 

mesmo proferido “Miquéias7: 1 a 4”. Em seguida 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 a ata 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 recebidos e 

expedidos, dentre os quais as Indicações nºs. 167, 168 

(Rafael Galvão) e 169 (João Amaro). Encerrada Esta parte a 

Presidente deu as boas-vindas aos Universitários do curso 

de direito da Faculdade Estácio/FCAT, Turma 3DIRN16 1C. 

Em seguidaabriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: O Vereador José Janildo disse 

que o DETRAN virou uma verdadeira fábrica de multas, 

citando alguns procedimentos que ora são praticados por 

seus agentes, que demonstram de forma cabal que o órgão 

vem sendo utilizado pelo Governo do Estado para fins de 

arrecadação de recursos de forma espúria. O Vereador 

José Arledo parabenizou a Secretaria Municipal de 

Educação pelos seus cinquenta anos de criação. O 

Vereador Ronilson Sena disse que o mesmo desrespeito 

que o gestor anterior tinha para com essa Casa de Leis, se 

observa também na administração atual, mas não irá 

tolerar esse tipo de procedimento e caso o entendimento e 

o respeito não melhorem, passará a tratar com o Poder 

Executivo municipal através do Ministério Público. Depois 

de vários apartes solicitados, o Vereador Francisco das 

Chagas disse que concordava com o Orador, pois em 

muitos eventos da PMC, só ficou sabendo de suas 

realizações através das mídias sociais, mas que em breve 

terá uma conversar com Pedro Coelho e tratará a respeito 

desse assunto com Ele, visando expor ao mesmo que como 

Líder do Governo neste Parlamento, Ele deve estar a par de 

todos os acontecimentos da Prefeitura e assim, ser um 

intermediador junto ao Legislativo Municipal. Continuando 

o Vereador Ronilson Sena disse que se as coisas estão 

neste pé, o melhor seria que o Vereador Francisco das 

Chagas renunciasse a sua condição de Líder de Governo.   



O Vereador Chagas Costa disse que os frutos advindos da 

audiência sobre a segurança pública já estão sendo 

evidenciados, pois algumas viaturas e motocicletas já 

estão sendo enviadas para nosso Município, e assim, as 

Polícias: Civil e Militar poderão desenvolver um melhor 

serviço na proteção da população, com rondas ostensivas 

e policiamento preventivo; Disse que a educação em nosso 

Município tem avançado em vista do que era há algumas 

décadas, mas muito ainda tem que ser melhorado para que 

se chegue a um patamar educacional satisfatório; Falou 

sobre a precariedade da grande maioria dos ônibus que 

atendem o sistema de transporte coletivo de nosso 

Município, solicitando inclusive que a Comissão de 

Transporte desta Casa, proceda a uma fiscalização 

rigorosa nas empresas permissionárias; Criticou a pouca 

informação fornecida pela PMC a está Câmara, com 

relação as suas ações e eventos; Falou ainda sobre outros 

assuntos de cunho político-partidário. O Vereador Jorge 

Luiz comentou sobre uma reunião realizada no Comando da 

Polícia Militar em Castanhal, onde foram abordados vários 

tópicos referentes ao Setor de Segurança Pública, na 

oportunidade foram oferecidas algumas sugestões que 

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública; Falou que na atual conjectura nem mesmo os 

próprios policiais se sentem seguros diante da 

criminalidade que ora se observa, já que se torna quase 

impossível se combater meliantes altamente equipados 

quando se dispõe apenas de armas e equipamentos já 

ultrapassados. Provavelmente o resultado final será a 

perda de nossos policiais como aconteceu no dia de ontem 

na comunidade de Murinin no Município de Benevides; 

Também parabenizou a Secretaria Municipal de Educação 

pelo seu quinquagésimo ano de criação. O Vereador 



Francisco das Chagas fez comentários com relação a 

algumas ações que ora estão sendo desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Educação e também apresentou 

seus votos de congratulações àquela importante secretaria 

pelos seus 50 anos de criação. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Nivan Noronha, seus substituto regimental e usando a 

tribuna cumprimentou os presentes e parabenizou todos os 

que usaram a palavra no Grande Expediente, pois os 

assuntos abordados foram de grande significância; 

Parabenizou também a Secretaria de Educação, fazendo 

uma breve síntese histórica da mesma desde sua criação 

há cinquenta anos atrás; Disse que já se faz necessário um 

estudo aprimorado a respeito de se melhor ordenar os 

serviços e atividades da Guarda Municipal; Apresentou o 

Projeto de Lei nº 010/2017, que “Declara de utilidade 

pública a Associação Beneficente “Nossa Senhora de 

Fátima” e dá outras providências”. Depois de finalizar sua 

oratória a Vereadora Luciana Castanheira reassumiu seu 

lugar na Mesa dos trabalhos e depois de ser informada de 

que não havia mais parlamentares inscritos, encerrou o 

Grande Expediente e abriu a Ordem do Dia, solicitando ao 

1º Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta 

para deliberação do Plenário, como seguem: Indicações 

nºs. 133 (José Arledo), 133-A (Luciana Castanheira) – em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. O 

Vereador Nivan Noronha solicitou vistas à Indicação nº. 

134/2017, de autoria do Vereador João Amaro. 

Requerimentos nºs. 1038, 1040, 1042, 1046, 1048, 1050, 

1052, 1054, 1056, 1060, 1062, 1064 (Carlos Sampaio), 1066 

(João Amaro), 1067, 1068 (Idalmir Rodrigues e Ronilson 

Sena), 1069, 1070, 1071 (Jorge Luiz), 1073 a 1075, 1080 a 

1084 (Alacir júnior e Idalmir Rodrigues) – Colocados em 



discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos de nºs: 1030 (Carlos Sampaio), 1072 (Jorge 

Luiz) e 1076 (Alacir Júnior), foram retirados de pauta a 

pedido dos autores por estarem prejudicados. Projeto de 

Lei nº. 005/17, da Vereadora Vânia Nascimento, que 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de cores 

predominantes na bandeira do Município, quando da 

pintura dos prédios municipais e dá outras providências” – 

Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº. 008/17, do Vereador Idalmir Rodrigues, 

que “Dispõe sobre o uso de publicidade comercial nos 

veículos permissionários no transporte de passageiros 

coletivos e não coletivos, e dá outras providências” – Em 

discussão o autor solicitou que o mesmo fosse retirado da 

pauta desta sessão com a finalidade de corrigir alguns 

pontos de sua redação. Projeto de Lei nº. 009/17, também 

do Vereador Idalmir Rodrigues, que “Dispõe sobre a 

definição de maus tratos praticados contra animais e dá 

outras providências” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade.  Encerrada a 1ª Parte e não 

havendo matéria em pauta para deliberação em segundo 

turno, a Presidente encerrou a Ordem do Dia e observando 

que o tempo de reunião já havia expirado, agradeceu a 

presença de todos e precisamente às doze horas e dez 

minutos encerrou a sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezessete. 

 

 

 

 



 


