
Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezenove dias do mês de janeiro 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 (DEM), 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 Júnior (PDT), Jorge Luiz Rodrigues Marinho 

(PMN), José Arledo Marques de Souza (PROS), José Janildo 

Sousa do Nascimento (PMDB), Maria de Jesus Moreira de Souza 

(PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Ronilson Correa de 

Sena (PSDB), Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), 

Vânia Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC). Dando início aos trabalhos a Presidente abriu o 

Pequeno Expediente e solicitou ao Vereador Márcio Costa 

que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo se 

pronunciado sobre o “Salmo 147”. Prosseguindo, a 

Presidente abriu 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 apreciação do 

Plenário, e, como não houve manifestação em contrário a 

sua redação, foi considerada aprovada por unanimidade. 

Foram lidos ainda vários expedientes expedidos e 

recebidos, dentre os quais: Projeto de Lei nº 003/17, da 

Mesa Diretora desta Câmara, que “Dispõe sobre a redução 



do vencimento base do cargo de assessor parlamentar da 

Câmara Municipal de Castanhal, e dá outras 

PROVIDÊNCIAS”; Indicação nº 136/17, d Vereador Ronilson 

Sena; Requerimentos nºs 1023 a 1026/17, também do 

Vereador Ronilson Sena; Ofício nº 001/2017-

PSDB/CASTANHAL, indicando o Vereador Ronilson Correa 

de Sena, como Líder de Bancada nesta Casa de Leis; Ofício 

nº 002/2017-DEM/CASTANHAL, indicando o Vereador 

Francisco das Chagas do O da Costa, como Líder de 

Bancada nesta Câmara Municipal. Encerrado o Pequeno 

Expediente, o Presidente abriu o Grande Expediente e 

solicitou à 1ª Secretária que fizesse a chamada dos 

Vereadores inscritos no Grande expediente. Usaram a 

tribuna os seguintes parlamentares: O Vereador Antonio 

Leite disse que dentro do possível procurará se policiar 

com relação ao tempo de uso da Tribuna nas sessões da 

Câmara, mas que jamais irá se calar quando o objetivo 

será defender os interesses da população; Comentou sobre 

a mobilidade urbana em Castanhal, enfatizando que o 

nosso sistema de trânsito já está ultrapassado e reque 

com premência uma melhor dinâmica, principalmente no 

centro comercial e as proximidades de determinadas 

escolas, em face do grande fluxo observado. O Vereador 

Nivan Noronha disse que a câmara com mais uma sessão 

semanal vem demonstrar que os vereadores estão coesos 

no objetivo de trabalharem ainda mais em prol da 

população; Disse que esta casa tem sido um modelo para 

muitas outras circunvizinhas e até de outras regiões, 

citando como exemplo algumas leis criadas nesta casa e 

que estão servindo de parâmetro para outras 

administrações municipais; Concordou com o Vereador 

Antonio Leite com relação ao sistema de transporte de 

Castanhal. O Vereador Ronilson Sena falou sobre algumas 



áreas que foram doadas pela PMC na gestão passada, sem 

que houvesse a devida autorização deste Parlamento. O 

Vereador Chagas Costa comentou que mesmo com pouco 

tempo de gestão, o Prefeito Pedro Coelho já deve se 

preocupar em dar uma atenção mais premente aos bairros 

periféricos de Castanhal e também às agrovilas, pois 

devido à precariedade da malha viária a trafegabilidade 

está cada vez mais prejudicada, principalmente com as 

fortes chuvas que ora se precipitam sobre nossa região. 

Comentou sobre os crimes ambientais que estão sendo 

perpetrados em nosso Município e que seria de bom alvitre 

se fazer uma audiência pública e convidar as autoridades e 

órgãos competentes para debater essa problemática. O 

Vereador Marcio Costa também se reportou sobre a 

mobilidade urbana em Castanhal, enfatizando ainda que 

medidas devem ser tomadas com urgência para que o 

tráfego de veículos possa ser mais dinâmico; Registrou o 

descontentamento dos alunos com relação ao Cartão SIM e 

que esse assunto deve ser motivo de uma audiência com 

os órgãos responsáveis para que os problemas 

denunciados sejam sanados o mais breve possível. A 

Vereadora Luciana Castanheira passou a presidência dos 

trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu substituto legal 

e usando a Tribuna também abordou a questão do trânsito 

de Nosso Município; Falou sobre os terrenos baldios que só 

servem para a proliferação de animais perniciosos, 

mosquitos transmissores da dengue e esconderijo de 

assaltantes; Falou ainda sobre outros assuntos relevantes 

e de interesse da coletividade castanhalense. Encerrado o 

Grande Expediente, 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 

seguem: Requerimentos nºs. 003 a 014, 016 a 026, 028 a 



030, 033 a 036, 038 a 044, 046, 047, 050 (de autoria do 

Vereador Antonio Leite) – em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Foi concedido vista dos 

Requerimentos do Vereador Antonio Leite de nºs. 001 (Ao 

Vereador Chagas Costa), 002 e 032 (Ao Vereador Marcio 

Costa), 027 (Ao Vereador Nivan Noronha), 031 (À Vereadora 

Luciana Castanheira), e 045 (Ao Vereador Marlon Silva). Os 

Requerimentos de nºs. 015, 037 e 048, foram retirados de 

pauta a pedido do autor Vereador Antonio Leite. Não 

havendo mais nada a tratar a Presidente encerrou a Ordem 

do Dia e observando que o tempo de reunião já havia 

terminado, agradeceu a presença de todos e precisamente 

às doze horas e quarenta e cinco minutos deu a sessão por 

encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezessete. 

 

 

 

 

 


