
Ata da 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte 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), Carlos Alberto de 

Sousa Sampaio (PMDB), Edivam Sousa Damasceno (PR), 

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).  Estavam 

ausentes os Vereadores Antonio Leite de Oliveira (PSDB) e 

Francisco das Chagas do Ó da Costa (DEM), o qual estava 

acamado e impossibilitado de participar da sessão. Dando 

início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador 

Orisnei Nascimento que fizesse a leitura do texto bíblico, 

tendo o mesmo proferido “Mateus 5: 43 a 48”. 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: 



Indicação nº 173/17, do Vereador Chagas Costa; Projeto de 

Resolução nº 018/17, da Mesa Diretora desta Câmara, que 

“Dispõe sobre a fixação do vencimento das funções de 

confiança de Chefe de Recursos Humanos e de Ouvidor da 

Câmara de Castanhal e dá outras providências”. 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 José Janildo enfatizou o abandono em que se 

encontra o bairro do Milagre no que se refere à segurança 

pública, onde os cidadãos de bem se veem obrigados a se 

trancarem em suas próprias residências, enquanto os 

meliantes agem livremente na prática de barbáries como a 

que aconteceu no último sábado, onde em um assalto a 

vida do Senhor Inaldo da Silva Castro um cidadão que só 

fazia o bem, foi covardemente ceifada, e o pior de tudo 

isso, é que a família só pode velar seu ente querido 

dezessete horas depois, quando finalmente o corpo foi 

liberado pelo IML; Pediu em nome da população, que o 

Prefeito olhe com mais carinho para a Guarda Municipal, 

dando uma melhor estrutura e qualificando seus membros, 

para que os mesmos possam desenvolver melhor ainda 

suas atividades em favor da sociedade castanhalense. O 

Vereador Chagas Costa disse que a cada dia que passa 

mais fica evidente o descaso com que o Governador vem 

tratando nosso Município com relação à segurança pública; 

Disse que o povo clama ao Governador por ações que pelo 

menos minimize essa preocupante problemática, que 

inclusive já chegou também à zona rural, o que tem sido 

motivo para que as empresas que fazem o transporte nas 

agrovilas fiquem reticentes em transitar por determinados 

trechos e pediu a ajuda da Comissão Permanente de 

Transporte para que esse impasse possa ser solucionado. 



O Vereador Márcio Costa disse que já estava se tornando 

repetitivo se comentar sobre a falta de segurança em 

nosso Município, mas infelizmente não se pode calar com 

relação a um assunto tão preocupante como esse; disse 

estar deveras preocupado com os rumos que essa 

problemática está tomando, pois de tanto ver o descaso e 

omissão por parte das autoridades responsáveis, a 

população a qualquer momento poderá tomar a justiça com 

as próprias mãos e se isso acontecer será um verdadeiro 

caos; Disse que por tudo que a população vem sofrendo, 

muitos já pensam em adquirir armas de fogo com o 

propósito de se defender. No entanto tal medida 

protecionista poderá aumentar as mortes acidentais de 

inocentes por armas de fogo; Disse que melhor seria que a 

sociedade como um todo pudesse combater o uso de 

drogas ilegais, pois a grande maioria dos casos envolvendo 

latrocínio se deve em função do uso de entorpecentes e 

dentro deste contexto convidou a todos para participarem 

da sessão especial que será realizada no próximo dia trinta 

do corrente mês, oportunidade em que serão discutidos 

vários assuntos voltados para o combate às drogas. O 

Vereador Marlon Costa fez suas as palavras dos que se 

manifestaram sobre a falta de segurança pública; Disse 

que somente a união de toda a sociedade poderá combater 

a criminalidade que assola nosso País; Pediu o envio de 

voto de pensar aos familiares da Senhora Maria da 

Conceição de Oliveira, que faleceu recentemente em nossa 

Cidade; Por fim apresentou a Indicação nº 174/17. O 

Vereador Ronilson Sena disse que mesmo Castanhal tendo 

vários deputados estaduais ligados ao Governador Simão 

Jatene ou filiados ao seu Partido, o povo castanhalense 

sofre com o descaso do Governo Estadual; Disse que vários 

destes deputados que hoje fazem vistas grossas para essa 



situação de insegurança que ora vivenciamos, estarão no 

ano vindouro pedindo votos e prometendo o que não podem 

cumprir, mas espera que o povo seja sábio para escolher 

acertadamente seus representantes estaduais; Disse que 

havia ficado triste com a presidência desta Casa, pois 

nada do que aconteceu quando alguns vereadores foram 

maltratados pelos Secretários Municipais de Finanças, de 

Licitação, e ainda o Coordenador Lino Monteiro, quando da 

visita à escola de música “Mestre Odilon”, visando verificar 

“in loco” a veracidades das denúncias apresentadas pelo 

Vereador Carlos Sampaio, não foi veiculada na página 

oficial do Facebook. Em aparte a Vereadora Luciana 

Castanheira disse que todos os parlamentares desta 

Câmara foram autorizados através de ofício, a 

apresentarem suas matérias para serem divulgadas pela 

Assessoria de Imprensa na pagina oficial deste Poder no 

Facebook. Continuando o Orador disse esperar que agora 

com a estiagem das chuvas o Prefeito Pedro Coelho faça 

um serviço de asfaltamento satisfatório em nossa Cidade. 

Não havendo mais parlamentares inscritos para usar a 

tribuna, 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, como se seguem: Indicação 

nº 170/17, de autoria da Vereadora Vânia Nascimento e 

subscrito pelos Vereadores Jorge Luiz e Marlon Costa – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

Requerimentos nºs. 1265 (Antonio Leite), 1266, 1285 a 

1287 (Márcio Costa), 1295 (Luciana Castanheira), 1267, 

1268 (Márcio Costa, Ronilson Sena e Marlon Costa), 1269 

(Márcio Costa, Vânia Nascimento e Marlon Costa), 1270, 

1273 a 1284 (Márcio Costa e Vânia Nascimento), 1271 

(Márcio Costa, Vânia Nascimento e Rafael Galvão) – Em 



discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. O 

Requerimento nº 1272/17, do Vereador Márcio Costa, foi 

retirado de pauta a pedido do autor por estar prejudicado. 

Projeto de Lei nº 001/17, da Vereadora Luciana 

Castanheira, que “Dispõe sobre a realização de coleta de 

amostra das águas dos reservatórios das escolas, creches 

e unidades de saúde do Município de Castanhal” - Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 013/17, do Vereador José Arledo, que 

“Dispõe sobre modificação na nomenclatura de via pública 

e dá outras providências” - Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 

para deliberação do Plenário em primeiro turno, a Senhora 

Presidente passou à 2ª Parte da Ordem do Dia, solicitando 

ao 1º Secretário que fizesse a leitura da única matéria em 

pauta, como se segue: Projeto de Lei nº 002-A/17, do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e 

dá outra providências”. Depois de feita a leitura das 

Emendas Modificativas nºs. 01 e 02, apresentadas pela 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, as 

mesma foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o 

Projeto de Lei foi colocado em discussão e votação já com 

as emendas, sendo aprovado também por unanimidade. 

Nada mais havendo para ser deliberado, a Senhora 

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 deu 

a sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

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

dezessete.  


