
Ata da 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezenove dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e dezessete. Precisamente às oito 

horas e trinta minutos a Vereadora Luciana 

Castanheira Sales (DEM) – Presidente desta Câmara 

Municipal, 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), 

Edivam Sousa Damasceno (PR), Francisco das Chagas 

do Ó da Costa (DEM), 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). Dando 

início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao 

Vereador Alacir Júnior que fizesse a leitura do texto 

bíblico, tendo o mesmo proferido o “Salmo 1º”. 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: 

Requerimentos nºs. 1468 (Jorge Luiz), 1469 a 1471 

(João Amaro); Projetos de Leis do Vereador Rafael 

Galvão de nºs: 025/17, que “Dispõe sobre a obrigação 

as concessionárias de energia elétrica, no âmbito da 

cidade de Castanhal, a isolar cabos da rede elétrica, 

de média e alta tensão, e dá outras providências”; 

026/17, que “Dispõe sobre a proibição de incentivos 

fiscais a empresas que tenham envolvimento em 

corrupção de qualquer  espécie  ou ato de improbidade 

administrativa por agente público no Município de 

Castanhal, e dá outras providências”; 027/17, que 

“Institui o banco de ideias legislativas no Município de 

Castanhal e dá outras providências".  Encerrado o 

Pequeno Expediente a Senhora Presidente solicitou ao 

1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos no Grande Expediente, como 

se seguem: O Vereador Jorge Luiz comentou sobre 

fato ocorrido no dia anterior, onde se desentendeu 

com um coordenador da Secretaria Municipal de 

Obras, que o desrespeitou na sua condição como 

vereador eleito pelo povo de Castanhal, tendo recebido 

a solidariedade de todos os seus pares, com o 

Vereador Rafael Galvão se colocando a sua disposição 

para qualquer tomada de providências jurídicas contra 

o referido servidor da PMC. O Vereador Rafael Galvão 



comentou sobre a previsão de um novo concurso 

público na PMC, para atender as exigências da Lei de 

Responsabilidade e TAC firmado junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios. O Vereador Nivan Noronha 

falou sobre o lançamento do Programa Educacional 

“Identidade Jovem”, ocorrido no último dia quinze do 

mês em curso; Falou também sobre o início da “Copa 

Rural 2017”, competição já tradicional e de grande 

importância principalmente para as comunidades 

rurais de nosso Município; Apresentou a Indicação nº 

183/17, e ainda o Projeto de Lei Nº 028/17, que “torna 

obrigatória a exibição de informes publicitários nas 

salas de cinema do Município de Castanhal, 

esclarecendo as consequências do uso de drogas, e dá 

outras providências”. O Vereador Ronilson Sena fez 

denúncia a respeito de assédio sexual ocorrido na 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, perpetrado 

pelo funcionário conhecido por “Pádua”, enfatizando 

que o Prefeito depois de tomar conhecimento do 

ocorrido, ao invés de demitir somente o mencionado 

servidor, também demitiu os outros servidores que 

fizeram a denúncia, o que é um absurdo, e pra 

completar o descalabro administrativo, depois de 

quinze dias lotou o servidor acusado de assédio sexual 

na subprefeitura do Bairro Jaderlândia; Disse que o 

Prefeito Pedro Coelho tem que ser mais cuidadoso com 

relação às entidades filantrópicas que atendem 

pessoas em condição de risco, pois as mesmas não 

estão recebendo qualquer apoio do governo municipal; 

Falou sobre o mais recente crime brutal ocorrido em 



nossa Cidade, referindo-se ao latrocínio do Empresário 

Wladimir Cesar, ocorrido na madrugada daquele dia em 

seu escritório imobiliário, o que demonstra claramente 

como está precário o setor de segurança pública em 

Castanhal. O Vereador Chagas Costa teceu comentário 

sobre a problemática que envolve a preservação do 

meio ambiente em nosso País, questão que agora está 

mais preocupante ainda, com a decisão do Governo 

Federal em buscar mecanismos para a extinção da 

reserva mineral RENCA, que se realmente se 

concretizar será o fim da Amazônia como “pulmão do 

mundo”. A Vereadora Luciana Castanheira passando a 

presidência ao seu substituto legal, usou a tribuna 

comentou sobre sua visita a uma determinada escola 

que segundo denúncias que recebeu, não estaria 

recebendo a merenda escolar. No entanto, ficou 

sabendo que realmente a escola ficou um dia apenas 

sem merenda, mas que no mesmo dia que não houve 

aulas em face disso, o problema foi solucionado, mas 

que pediu à direção da unidade educacional, que não 

deixasse para pedir a reposição de mantimentos muito 

próximo de acabar e ficará atenta para que situações 

como esta não venha mais a acontecer em nenhuma 

escola de Castanhal; Disse que da mesma forma que 

cobrou mais ações sociais do governo anterior, 

continuará cobrando do governo atual, que tem por 

obrigação ajudar as entidades que atendem pacientes 

usuários de substâncias ilegais como a APOC e a 

Fazenda Embrião; Criticou duramente uma exposição 

do Banco Santander, que atentava violentamente aos 



bons costumes e valores familiares, tanto é que a 

justiça determinou a imediata paralização da 

mencionada exposição; Disse que os parlamentares 

desta Casa de Leis têm desenvolvido suas atividades 

de acordo com os preceitos constitucionais para os 

quais foram eleitos pelo povo e por isso estavam de 

parabéns. Depois de reassumir seu lugar na Mesa dos 

trabalhos e ser informada que não havia mais vereador 

inscrito, a Senhora Presidente deu o Grande 

Expediente por encerrado. Em seguida solicitou ao 

Vereador Nivan Noronha que a substituísse na 

presidência da sessão e se retirou do Plenário para 

resolver assuntos administrativos da Câmara em seu 

gabinete. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente 

abriu a ordem do dia e solicitou ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura das matérias em pauta para 

deliberação do Plenário, como se seguem: 

Requerimentos nº 1465, 1467 (Chagas Costa), 1467 

(Maria de Jesus, Orisnei Nascimento, Antonio Idalmir, 

Regina Abreu, João Amaro e Antonio Leite) – Em 

discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para 

deliberação o Senhor Presidente encerrou a Ordem do 

Dia e agradecendo a presença de todos, precisamente 

às onze horas deu a sessão por encerrada. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos dezenove dias do mês 

de setembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 


