
Ata da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos oito 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 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), Maria de Jesus Oliveira Moreira 

(PTB), 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 o Vereador 

Antonio Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), que estava 

acamado por ter contraído dengue.  Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou à Vereadora Maria de 

Jesus que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a mesma 

proferido o “salmo 97: 1 a 6”. 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: Os Requerimento 



nº. 1292/17, da autoria da Vereadora Vânia Nascimento. 

Encerrado o Pequeno Expediente, a Senhora 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 todos os 

vereadores desta Casa de Leis têm procurado buscar 

mecanismos que venham dinamizar o setor de segurança 

em nosso Município, mas infelizmente toda essa iniciativa 

e empenho tem sido em vão, pois há obstáculos que para 

serem transpostos necessitam da colaboração do Governo 

do Estado, fato que até agora não tem acontecido e todas 

as reivindicações propostas pelos vereadores em nome do 

povo, tem sido refutadas pelas autoridades responsáveis. 

Fato é, que devido a omissão e descaso com que nosso 

Município vem sendo tratado, crimes bárbaros que vêm 

acontecendo últimos dias, têm se tornado corriqueiros 

deixando a população apavorada com o alto índice de 

crimes violentos em nossa Cidade. Por isso, deixa seu 

repúdio à má administração de Simão Jatene, esperando 

que a população nas próximas eleições deposite seus 

votos com bastante sapiência. O Vereador Márcio Costa 

também se manifestou de forma bastante  contrariada, 

com relação ao descaso com que a Secretaria de Estado 

de Educação tem tratado as escolas da rede estadual de 

ensino, salientando que agora com as notícias que estão 

sendo veiculadas, fica evidente os motivos para que as 

referidas unidades de ensino estejam na situação em que 

se encontram, mas espera que tudo seja apurado e os reais 

responsáveis pelos desvios na Secretaria de Educação 

sejam levados as barras da Justiça; Disse que há algum 

tempo atrás houveram várias manifestações e protestos 

contra a ex-Governadora Ana Júlia, e mais recentemente 

durante o mandato da ex-Presidente Dilma Rousseff, 



inclusive com “panelaços” quando a mesma discursava 

através da imprensa, mas agora que a corrupção chegou a 

patamares muito maiores no governo de Michel Temer a 

sociedade tem se calado, como se aceitasse somente por 

não ser alguém do Partido dos Trabalhadores que está no 

poder; Parabenizou a polícia por suas ações contra a 

corrupção que assola o Governo do Estado. O Vereador 

José Janildo também se reportou sobre o que vem sendo 

veiculado a respeito das irregularidades que estão sendo 

apuradas pela polícia na 8ª URE, localizada em Castanhal. 

O Vereador Carlos Sampaio fez suas as palavras dos 

oradores que o antecederam com referência as 

investigações sobre as irregularidades na 8ª URE; Falou 

sobre os trâmites necessários para que o processo 

licitatório seja considerado dentro dos requisitos legais e o 

que foge a essa legislação é considerado pelo Tribunal de 

Cintas dos Municípios passível de ações jurídicas. Dentro 

deste contexto, ficou sabendo que em nosso Município há 

obras sendo realizadas sem atenderem essas diretrizes 

legais, sendo necessário que se apure a veracidade dos 

fatos, e, caso se confirme as irregularidades, que os 

infratores sejam responsabilizados conforme se faça 

necessário. O Vereador Ronilson Sena se reportou aos 

fatos envolvendo a Senhora Norma Coeli, Diretora da 8ª 

URE em Castanhal e que estão sendo investigados pela 

Polícia; disse que conhece pessoalmente a mencionada 

diretora e quer acreditar que tudo não passa de um mal 

entendido envolvendo seu nome, mas como fiscalizador da 

coisa pública espera que tudo seja apurado e os reais 

culpados sejam levados as barras  da justiça; Disse que 

independente  de cores partidárias, a população deve 

exigir que os corruptos e corruptores de nosso País sejam 

punidos, doa a quem doer, pois já não se aceita que os 



principais nomes políticos de nossa Nação estejam sendo 

investigados por corrupção; Disse estar solidário ao 

Vereador Carlos Sampaio e se colocou a sua disposição 

para verificar “in loco” se as denúncias por ele reportadas 

na tribuna desta Casa nesta sessão tem fundo de verdade. 

O Vereador Marlon Costa também fez suas as palavras dos 

vereadores que o antecederam na tribuna; Disse que o 

trabalho do vereador não se resume a sua presença no 

prédio da Câmara em dias de reunião, e sim, diuturnamente 

dentro e fora deste Parlamento, enfatizando que não há dia 

e nem hora para que o vereador desempenhe suas 

atividades em favor do povo, e os vereadores e vereadoras 

deste mandato têm feito isso religiosamente; Comentou 

que em uma reunião com os trabalhadores localizados na 

Feira da CEASA, ficou sabendo do grande 

descontentamento dos mesmos em relação a precariedade 

daquele setor comercial, e que, o Prefeito Pedro Coelho 

tem que tomar muito cuidado com o seu secretário de 

infraestrutura, que até agora tem sido no mínimo omisso 

com relação a essa situação; Por fim apresentou os 

Requerimentos nºs. 1293 e 1294/17. A Vereadora Luciana 

Castanheira passando a direção dos trabalhos ao Vereador 

Nivan Noronha, seu substituto legal, usou a tribuna e 

parabenizou o Vereador Marlon costa pelo seu natalício; 

Fez leitura de alguns informativos concernentes as 

atividades em prática por parte da gestão municipal; 

Solicitou aos seus colegas vereadores, que ao detectarem 

ou receberem qualquer denúncia de irregularidade que por 

ventura esteja acontecendo no âmbito de nosso Município, 

com relação à merenda escolar acionem imediatamente a 

Presidência e a Comissão Permanente de Educação desta 

Casa de Leis, para que as providências que se fizerem 

necessárias possam ser imediatamente iniciadas; Disse 



que está aguardando a conclusão das investigações que 

estão sendo realizadas pela polícia e Ministério Público, 

referentes aos desvios de recursos financeiro na 8ª URE 

para poder se manifestar sobre o assunto para que não 

venha a cometer qualquer injustiça. Depois de reassumir 

seu lugar na Mesa dos Trabalhos e ser informada que não 

havia mais inscritos, a Senhora 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, antes porém, comunicou que 

o Vereador Idalmir Rodrigues pediu que suas matérias 

constantes na pauta desta sessão, fossem deixadas para 

discussão e votação na próxima reunião ordinária, já que 

não poderia se fazer presente para defendê-las. 

Prosseguindo o 1º Secretário Passou a fazer a leitura da 

matérias, como se seguem: Requerimentos nºs. 1202 (De 

autoria dos Vereadores Antonio Leite e Edivam 

Damasceno), 1264 (De autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento) – Em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Não havendo mais matérias para 

deliberação em 1º turno, o Senhor Presidente passou à 2ª 

Parte da Ordem do Dia e solicitou que o 1º Secretário 

fizesse a leitura da única matéria em pauta, como se 

segue: 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. Nada mais havendo 

para ser deliberado pelo Plenário, e observando que ainda 

havia tempo, a Presidente franqueou a palavra para o uso 

da Tribuna para explicações pessoais. O Carlos Sampaio 

disse que este Parlamento tem se portado de forma impar 

na defesa dos interesses da população; Disse que tinha 



acabado de ser informado, que as obras de revitalização da 

“Casa de Cultura” então paralisadas e solicitou que os 

vereadores interessados o acompanhem até aquele próprio 

público para saber quais os reais motivos para a 

mencionada paralização da obras. Não havendo mais 

manifestação, a Senhora Presidente agradeceu a presença 

de todos e precisamente às dez horas e quarenta minutos 

deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro 

Pinto Filho, aos oito dias do mês de junho do ano de dois 

mil e dezessete.  

 


