
Ata da 39ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos seis dias do mês de junho 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) – 2º Vice-Presidente, Alacir 

Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1º 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 

Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), 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), José 

Arledo Marques de Souza (PROS), Jorge Luiz Rodrigues 

Marinho (PMN), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Regina 

de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de 

Sena (PSDB), Vânia Nascimento da Silva (PHS) e Welton 

Marlon da Silva Costa (PSDC). Estava ausente somente a 

Vereadora Maria de Jesus Oliveira Moreira (PTB). Dando 

início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador 

Orisnei Nascimento que fizesse a leitura do texto bíblico, 

tendo o mesmo proferido o “salmo 100”. Em seguida, foi 

aberto o Pequeno Expediente com o 2º Secretário fazendo 

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: O Projeto de Lei nº 

017/17, de autoria do Vereador Nivan Noronha e subscrito 



pelos demais vereadores, que “Dispõe sobre emenda 

modificativa à Lei Municipal nº 014/14, de 21 de maio de 

2014 e dá outras providências”. Encerrado o Pequeno 

Expediente, a Senhora Presidente passou a direção dos 

trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu substituto 

regimental e retirou-se da sessão, com a finalidade de 

representar esta Câmara em uma palestra promovida pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios no Auditório da Empresa 

JOMOVEIS em nossa Cidade. Prosseguindo, o Presidente 

abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que 

fizesse a chamada dos parlamentares inscritos, como 

seguem: O Vereador José Janildo disse que tomou 

conhecimento a respeito a possibilidade do “Forro do 

Agricultor” ser embargado pela Secretaria Municipal de 

Meio-Ambiente e pediu aos seus pares que o ajudem a 

demover o Secretário dessa ideia absurda, pois se assim 

acontecer, será lamentável, pois se extinguirá o último 

resquício da importante cultura nordestina em nosso 

Município. O Vereador Antonio Leite falou sobre a 

manifestação dos  moradores do Residencial “Japim”, que 

acabaram bloqueando a PA-320, em protesto pelo violento 

assassinato de um morador local; Disse que essa falta de 

segurança em nosso Município já está insustentável e 

teme que a população acabe tomando a justiça com as 

próprias mãos; Disse que a falta de iluminação naquela 

localidade também tem contribuído para o aumento da 

criminalidade; Por fim teceu palavras de conforto ao 

Vereador Orisnei Nascimento pela perda brusca de seu 

cunhado, que foi vítima de latrocínio recentemente. O 

Vereador Idalmir Rodrigues disse que não há como fugir 

desse assunto que já está em voga a bastante tempo, se 

referindo a crescente e assustadora onda de criminalidade 

que assola nosso Município, e, isso se deve principalmente 



pela falta de políticas governamentais que possibilitem 

uma melhor segurança ao cidadão de bem; alou também 

que várias empresas estão fechando suas portas em nossa 

Cidade, com a demanda de desempregados crescendo 

sobremaneira a cada dia que passa, citando como exemplo 

uma indústria de distribuição de água que por força de 

decisão judicial parou de funcionar, deixando vários pais 

de famílias sem condições de sustentar seus lares; Disse 

esperar que o novo secretário municipal de assistência 

social possa ser mais produtivo que o anterior. O Vereador 

Carlos Sampaio apresentou suas condolências ao Vereador 

Orisnei Nascimento pelo violento passamento de seu 

parente; Disse ter ficado surpreso quando o Prefeito Pedro 

Coelho da Mota Filho, na sessão ordinária anterior disse 

que os recursos financeiros para a revitalização da feira da 

CEASA e do Hospital Municipal ainda não estava nas 

contas da Prefeitura, diferente do que tinha sido divulgado 

no início do ano. O Vereador Edivam Damasceno disse que 

era lamentável que a estatística coloque nosso Estado na 

5ª colocação em termos de violência urbana de nosso País, 

enfatizando que faltam políticas voltadas para coibir a 

ação dos criminosos, que hoje em dia agem livremente e 

sem receio de ser preso; Apresentou os Requerimentos 

Nºs. 1289 e 1290/17 e ainda a Indicação nº 172/17. O 

Vereador Márcio Costa manifestou-se sobre os problemas 

habitacionais nos conjuntos residenciais que foram 

entregues a população castanhalense, salientando que a 

falta de infraestrutura é o que mais causa insatisfação aos 

mutuários; Disse que recebeu informações quando de sua 

visita à agência Central da Caixa Econômica Federal em 

Belém, que novas diretrizes serão aplicadas no 

norteamento do cadastramento e entrega de novas 

unidades habitacionais através do programa “minha casa, 



minha vida” e o Município deve se adequar à essa novas 

medidas, assim como, fiscalizar todo o processo que 

envolve a construção das referidas casas populares. 

Depois de ser informado que não havia mais inscritos, o 

Senhor Presidente 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 se seguem: Indicação nº 139/17, do 

Vereador Antonio Leite – em discussão, o autor pediu sua 

retirada de pauta atendendo pedido de vista do Vereador 

Nivan Noronha. Indicação nº 162/17, da Vereadora Vânia 

Nascimento – Em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Requerimentos nºs. 1232 a 1238, 1240 (De 

autoria do Vereador Carlos Sampaio), 1263 (De autoria da 

Vereadora Luciana Castanheira), 1291 (Dos vereadores 

João Amaro e Márcio Costa) – Em discussão e votação, 

foram todos aprovados por unanimidade. O Vereador Carlos 

Sampaio pediu que seus Requerimentos de nºs. 1231 e 

1239/17, fossem retirados de pauta por estarem 

prejudicados. Projeto de Lei nº 007/17, de autoria do 

Vereador Ronilson Sena, que “Regula as atividades de 

Moto-Frete no Município de Castanhal, dispõe sobre a 

atuação dos Motoboys e dá outras providências” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais matérias para deliberação o Senhor 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e agradecendo a 

presença de todos, precisamente às doze horas e vinte 

minutos encerrou a sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezessete.  


