
Ata da 44ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta 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) - 

3º 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), João Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge 

Luiz Rodrigues Marinho (PMN), José Arledo Marques de 

Souza (PROS), 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 seguintes 

parlamentares: Francisco das Chagas do Ó da Costa (DEM), 

que estava hospitalizado e o Vereador Edivam Sousa 

Damasceno (PR). Dando início aos trabalhos, a Presidente 

solicitou ao Vereador Ronilson Sena que fizesse a leitura 

do texto bíblico, tendo o mesmo proferido “João 6: 1 a 11”. 

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 Requerimentos nºs. 1297, 1298, 1299 

(Jorge Luiz), 1300, 1301 (Luciana Castanheira). 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 ficou sabendo através de 

informação do Deputado Márcio Miranda, que serão 

destinadas mais três viaturas e seis motocicletas que 

serão utilizadas pela polícia militar no patrulhamento da 

Cidade, sendo que os veículos em questão são locados e 

não tem nenhuma ingerência por parte do Governo do 

Estado; Disse que esse benefício que está sendo trazido 

para Castanhal se deve ao empenho dos vereadores desta 

Casa de Leis. A Vereadora Maria de Jesus fez 

agradecimentos ao Secretário Municipal de Infraestrutura, 

pelo atendimento de algumas solicitações formuladas pela 

mesma através de requerimentos aprovados nesta Câmara, 

em benefício dos bairros Betânia e Jaderlândia; Disse que 

há três meses fez algumas solicitações ao Secretário 

Municipal de Obras, no entanto até a presente data não foi 

atendida e a população acaba por lhe direcionar cobranças 

e não tendo outra opção não pode deixar de repassar 

essas cobranças ao Secretário Landry Adelino na tribuna 

desta Câmara. O Vereador Antonio Leite disse que nesse 

início de mandato esta Câmara foi muito ativa, mas 

infelizmente o atendimento das solicitações foi ínfimo 

perante o grande volume de matérias aprovadas e isso dá 

margem para que se pense que as reivindicações dos 

vereadores em favor do povo estão sendo “engavetadas”, 

não se sabendo com qual objetivo; Agradeceu e 

parabenizou a iniciativa dos moradores do Residencial 

“Parques dos Castanhais”, que no último domingo fizeram 

um mutirão de limpeza nas vias daquele residencial e 



espera que essa inciativa seja imitada por outras 

comunidades; Disse que o papel constitucional do vereador 

não é executar serviços e sim legislar e fiscalizar a coisa 

pública, cobrando dos gestores municipais ações que 

beneficiem a população. O Vereador Marlon Costa disse 

que não sabia se era por falta de material ou por uma nova 

metodologia administrativa que a PMC não está 

implantando lombadas e quebra-molas para coibir os 

excessos de velocidade em determinados pontos da 

Cidade; Disse que em recente visita à Secretaria Municipal 

de Obras, foi muito mal recebido pelo Senhor Bonifácio, 

Coordenador naquela secretaria; Disse que o Prefeito tem 

que ficar muito atento com o proceder de alguns membros 

de seu secretariado, pois caso contrário sua administração 

estará fadada ao fracasso; finalizando apresentou O 

Projeto de Lei Nº 019/17, que “Insere no Calendário Oficial 

de Eventos da Prefeitura Municipal de Castanhal Os Retiros 

Espirituais das Igrejas Cristãs” e dá outras providências. O 

Vereador Ronilson Sena disse que até agora tem olhado 

com bons olhos o Prefeito Pedro Coelho da Mota Filho, no 

entanto em sua visão, sua administração precisa melhorar 

muito para ser considerada ao menos satisfatória nesse 

primeiro ano de mandato, mas para que isso aconteça se 

faz necessária uma melhor qualificação da maioria dos 

seus secretários municipais; Disse que tem recebido várias 

denúncias de irregularidades na administração municipal, 

mas primeiro irá apurar a veracidade dos fatos e caso 

sejam comprovadas apresentará oficialmente as denúncias 

na Tribuna desta Casa. O Vereador José Janildo falou 

sobre sua relação conturbada com alguns membros da 

imprensa castanhalense; Analisando os comentários 

proferidos pelos vereadores com relação à forma como 

estão sendo tratados por alguns secretários, disse que no 



seu ponto de vista o que a recepção também depende da 

forma como se acessa os secretários, pois toda ação leva 

a uma reação igual ou superior. O Vereador Chagas Costa 

disse que nas duas vezes que esteve na Secretaria 

Municipal de Obras, não obteve a atenção esperada por 

parte do Secretário Landry Adelino e seus subordinados; 

Parabenizou a Senhora Adriana Medeiros pelo brilhante 

trabalho que vem desenvolvendo na preservação do meio 

ambiente em nossa Cidade, ministrando palestras que 

ensinam a melhor forma de realizar a reciclagem do lixo 

caseiro; Disse que a reciclagem do lixo além de preservar 

o meio ambiente, pode gerar novos empregos diretos e 

indiretos através de empresas de tratamento do lixo nas 

suas diversas formas, sem contar ainda a arrecadação 

para o erário público, mas para que isso possa ser 

colocado em prática, se faz necessária uma melhor 

conscientização da população para que o processo de 

reciclagem se dê incialmente em nossos lares, escolas e 

locais de trabalho. O Vereador Carlos Sampaio disse que 

as palavras do Vereador José Janildo descontentaram 

grande parte dos parlamentares desta Casa de Leis, pois 

era notório que os vereadores quase sempre são 

maltratados por alguns secretários e subordinados; Disse 

que a administração municipal funciona como uma 

engrenagem e quando alguma peça dessa engrenagem 

quebra, logo tem que ser substituída para que a máquina 

não pare ou funcione com defeito. A Vereadora Luciana 

Castanheira Depois de passar a direção dos trabalhos ao 

Vereador Nivan Noronha, seu substituto legal, usou a 

Tribuna e concordou com o Vereador Chagas Costa com 

relação à necessidade de se implantar uma política 

ambiental em nosso Município; Convidou os presentes para 

a sessão especial que será realizada nesta Casa, com a 



finalidade de discutir a criação de uma nova zona 

metropolitana, com a possibilidade de nosso Município vir 

a ser a sede principal; Disse que somente com a união de 

todos que fazem este parlamento é que o Legislativo 

Municipal se tornará um poder fortalecido e pediu que as 

opiniões expressas na tribuna desta Casa sejam feitas de 

forma cordada e sempre se respeite as prerrogativas de 

cada um dos Vereadores; Falou sobre a criação do comitê 

de segurança e que em breve será colocado em prática; 

Falou sobre algumas ações voltadas para a saúde em 

nossa Cidade, especificando setores como oftalmologia e 

cirurgias eletivas; alou sobre a notícia alvissareira de que 

em breve serão disponibilizados mais dez UTI’s para 

Castanhal; Finalizando apresentou a Moção nº 002/17. 

Depois de reassumir a presidência dos trabalhos e ser 

informada que não havia 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 171/17, de autoria do Vereador Carlos Sampaio – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

Requerimentos nºs. 1288 (Carlos Sampaio), 1296 (Marlon 

Costa) – Em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Moção nº 002/17, do Vereador Idalmir 

Rodrigues e subscrita por todos os demais vereadores – em 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Projeto 

de Resolução nº 013/17, da Mesa Diretora desta Câmara, 

que “Dispõe sobre o acesso à informação previsto no 

Inciso XXXIII, do Art. 37 e no §2º do Art. 216 da 

Constituição Federal” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. 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” – 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 das 

matérias em pauta, como se seguem: Projeto de Lei nº 

012/17, da Vereadora Vânia Nascimento e subscrito pelos 

Edis Antonio Leite, Marlon Costa e Ronilson Sena, que 

“Institui a Campanha Permanente de Informação, 

Prevenção e Combate à Depressão ao Município de 

Castanhal e dá outras providências” - Em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

014/17, do Vereador Ronilson Sena e subscrito pelos Edis 

Alacir Júnior, Marlon Costa, Idalmir Rodrigues e Márcio 

Costa, que “Institui a Semana Municipal de Prevenção e 

Combate ao tráfico de pessoas” - Em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 016/17, do 

Vereador Nivan Noronha, subscrito pelo Vereador João 

Amaro, que “Denomina via pública e dá outras 

providências” – Em discussão e votação, foi aprovado 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 e sete dias do mês de junho 

do ano de dois mil e dezessete.  

 


