
Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e vinte 

minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - 

Presidente desta Casa de Leis, invocando a proteção de Deus 

abriu a sessão. Estavam presentes ainda os seguintes 

Parlamentares: Nivan Setubal Noronha (DEM) – 1º Vice-

Presidente, Orisnei Silva do Nascimento (PROS) – 2ª vice-

presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1ª 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, Antônio Idalmir 

Rodrigues de Oliveira (DEM), 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), José Janildo 

Sousa do Nascimento (PMDB), Rafael Evangelista Galvão 

(PSDB), Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Vânia 

Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC). Estavam ausentes os seguintes parlamentares: 

Vereadora Maria de Jesus Moreira de Souza (PTB), que teve sua 

ausência justificada em face do passamento de seu sogro na 

noite de ontem; e o Vereador Ronilson Correa de Sena (PSDB). 

Dando início aos trabalhos a Presidente abriu o Pequeno 

Expediente e solicitou à Vereadora Regina Abreu que 

fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a mesma se 

pronunciado sobre o “Salmo 91”. Prosseguindo, a 

Presidente abriu o Pequeno Expediente e solicitou ao 2º 

Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. 

Depois de lida a mesma foi colocada sob a apreciação do 

Plenário, e, como não houve manifestação em contrário a 

sua redação, foi considerada aprovada por unanimidade. 



Não havia expedientes a serem lidos. Encerrado o Pequeno 

Expediente, a Presidente abriu o Grande Expediente e 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos. Usaram a tribuna os seguintes 

parlamentares: O Vereador João Amaro agradeceu ao 

Prefeito Pedro Coelho e ao seu Secretário Municipal de 

Obras Senhor Landry Souza, pela atenção que os mesmos 

lhe estão disponibilizando; Comentou sobre o carnaval do 

Distrito de Apeú, que devido à contenção de despesa por 

parte da PMC, poderá ser realizado como era antigamente. 

O Vereador José Janildo Fez cobranças ao Governo do 

Estado mais atenção às escolas da rede estadual de 

ensino em nosso Município, já que a grande maioria está 

com suas estruturas físicas em estado bastante precário, 

citando como exemplo a Escola Benício Lopes; Cobrou 

ainda do Governo Estadual mais ações objetivando 

melhorias no setor de segurança pública em Castanhal, 

que a cada dia que passa fica mais preocupante; Cobrou 

medidas urgentes por parte da COSANPA, quanto ao 

sistema de abastecimento de água no bairro do Milagre. O 

Vereador Orisnei Nascimento agradeceu a intervenção do 

Vereador Francisco das Chagas junto ao Prefeito 

Municipal, com relação aos serviços que estão sendo 

realizados em algumas vias do bairro da Saudade e 

localidades adjacentes; Agradeceu ao Deputado Federal 

Hélio Leite e aos Deputados Estaduais Márcio Miranda, 

Milton Campos e Sidnei Rosa, pelas emendas 

parlamentares que possibilitaram as doações de máquinas 

e veículos para a Prefeitura de Castanhal. O Vereador 

Carlos Sampaio disse esperar que as mudanças que tanto 

o povo castanhalense almeja, realmente sejam colocadas 

em prática pelo atual Prefeito Municipal e que não fiquem 

apenas nas promessas de campanha; Falou a respeito da 



situação de precariedade em que se encontram as vias do 

Jardim das Acácias, que desde sua criação foi esquecido 

pelas gestões anteriores, e, espera que agora com a nova 

gestão municipal, essa situação possa ser modificada em 

favor dos moradores daquele bairro. O Vereador Chagas 

Costa agradeceu aos Deputados Hélio Leite, Márcio 

Miranda, Milton Campos e Sidnei Rosa, que através de 

emendas parlamentares fizeram doações de algumas 

máquinas e espera que agora a falta de maquinários não 

seja desculpa para que as obras e serviços no bairro de 

Jaderlândia sejam iniciados; Teceu comentário a respeito 

de algumas situações correlatas ao meio ambiente em 

nosso Município. O Vereador Márcio Costa se manifestou 

com pesar sobre o passamento do Senhor José Ronaldo 

Alves Barbosa Irmão do Prefeito Pedro Coelho, como 

também do Doutor Ruy Hartery com quem já trabalhara no 

IML de Castanhal; Comentou sobre os serviços prestados 

pela briosa Guarda Municipal de Castanhal, que mesmo 

sem com todas as dificuldades estruturais que a categoria 

tem enfrentado têm sido motivo de muitos elogios por 

parte da população. O Vereador Marlon Silva falou sobre a 

necessidade de medidas prementes quanto ao gravíssimo 

problema da falta de segurança publica em nosso 

Município; Disse que fez visita à COSANPA visando à busca 

de respostas e soluções quanto à deficiência do sistema 

de abastecimento de água no bairro do Milagre. A 

Vereadora Luciana Castanheira depois de passar a 

presidência dos trabalhos ao seu substituto legal Vereador 

Orisnei Nascimento, usou a tribuna e pediu o envio de 

votos de pesares aos familiares dos Senhores José 

Ronaldo Alves Mota, Ruy Hartery e Raimundo Mendes da 

Costa, falecidos recentemente em nossa Cidade; 

Comentou sobre a precariedade das ruas de vários bairros 



periféricos de nossa Cidade, esperando que as ações 

programadas se iniciem o quanto antes; Parabenizou a 

sapiência e humildade do Prefeito Municipal em se 

coadunar com as forças políticas que estejam dispostas a 

trabalharem em favor de Castanhal; Parabenizou a Agrovila 

de Itaquí pela conquista da Copa dos Campeões de 

Futebol; Convidou a todos para se fazer presentes nesta 

Casa logo mais às 17 horas, com a finalidade de receber o 

Vice-Governador Miriquinho Batista. Na oportunidade será 

efetuado o lançamento de um projeto de grande 

importância para Castanhal. Depois de reassumir a 

presidência dos trabalhos a Presidente deu por encerrado 

o Grande Expediente e abrindo a Ordem do Dia, solicitou ao 

1º Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta 

para deliberação do Plenário, como seguem: 

Requerimentos nº. 001/17 do Vereador Antonio Leite – Em 

discussão e votação, foi aprovado por maioria com voto 

contrário do Vereador Chagas Costa; Requerimento nº 

045/17, também do Vereador Antonio Leite e subscrito pelo 

Vereador Marlon Silva – Em discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade; Requerimentos do Vereador 

Orisnei Nascimento de nºs: 188 a 202, 206, 207, 211 a 219, 

221 a 241 – em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Moção nº 001/17, da Vereadora Luciana 

Castanheira – em discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para deliberação 

do Plenário, a Presidente encerrou a Ordem do Dia e 

observando que ainda havia tempo, franqueou a palavra 

aos vereadores que quisessem usar a tribuna para 

explicações pessoais. O Vereador Carlos Sampaio 

manifestou-se a respeito da confiança do povo da zona 

rural de que o Prefeito Pedro Coelho realmente possa dar 

novos rumos ao Município de Castanhal, e, por 



conseguinte, possa dinamizar sua administração levando a 

esse povo tão sofrido melhores ares de desenvolvimento 

para o setor agrícola de nosso Município. Não havendo 

mais manifestação e como o horário de reunião já havia 

expirado, a Senhora Presidente agradeceu a presença de 

todos e precisamente às onze horas e cinco minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois 

mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 


