
Ata da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta e cinco minutos a Vereadora Luciana Castanheira 

Sales (DEM) – Presidente desta Câmara Municipal, 

invocando a proteção de Deus abriu a sessão. Estavam 

presentes ainda os seguintes parlamentares: 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), Francisco das Chagas do Ó da Costa (DEM), Rafael 

Evangelista Galvão (PSDB), Regina de Fátima da Silva 

Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB), Welton 

Marlon da Silva Costa (PSDC) e Vânia Nascimento da Silva 

(PHS). Estavam ausentes os Seguintes Parlamentares: 

Nivan Setubal Noronha (DEM) – 1º Vice-Presidente, Carlos 

Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), João Amaro da Silva 

Filho (PDT), José Arledo Marques de Souza, Maria de Jesus 

Oliveira Moreira (PTB), Jorge Luiz Rodrigues Marinho 

(PMN), que estavam participando do “882º Curso de 

Capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, 

secretários municipais, gestores, assessores e 

servidores públicos”, que está sendo realizado na 

Cidade de Fortaleza - CE, no período de 25 a 29 do mês 

em curso. Estava ausente também o Vereador Edivam 

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

Senhora Presidente solicitou ao Vereador Antonio Leite 

que fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo o mesmo 



proferido “João 3: 1 a 3”. Em seguida a Senhora Presidente 

deu por aberto o Pequeno Expediente e solicitou ao 2º 

Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, 

que colocada sob apreciação do Plenário foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo O 2º Secretário passou a fazer 

leitura dos expedientes recebidos e expedidos, conforme 

se encontram da Diretoria Legislativa. Encerrado o 

Pequeno Expediente a Senhora Presidente solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos no Grande Expediente, com seguem: O Vereador 

José Janildo apresentou os Requerimentos nºs. 1539 a 

1542/17; Falou sobre a violência urbana que assola nossa 

Cidade, fazendo mais um membro desta Câmara de vítima, 

se referindo ao Vereador Antonio Leite, que felizmente não 

sofreu qualquer violência física; Fez menção e parabenizou 

o Jovem castanhalense Jaques Felipe, que dentre mais de 

mil crianças, foi um dos cinco escolhidos no Brasil para 

compor o Balé “Bolshoi”. O Vereador Antonio Leite falou 

sobre a falta de segurança pública, salientando que esse é 

um assunto bastante discutido nesta Casa de Leis; 

Agradeceu às diversas manifestações de solidariedade que 

recebeu em face do ocorrido com sua pessoa; Por fim 

agradeceu ainda às Polícias civil e militar pela celeridade 

com que agiram na ocasião. O Vereador Márcio Costa disse 

que toda vez que escutar ou ler algo correlato a violência 

urbana, mais acreditava que as políticas sociais em prática 

no Brasil estão totalmente ultrapassadas e precisam 

urgentemente serem modernizadas de maneira geral, para 

que possamos almejar em um futuro próximo melhores 

condições quanto a segurança pública. O Vereador Idalmir 

Rodrigues foi solidário ao Vereador José Arledo, com 

relação ao seu discurso proferido na Tribuna desta Câmara 

na sessão passada, que foi de forma intempestiva e crítica 



rebatida pelo Senhor Paulo Henrique, Chefe de Gabinete da 

Prefeitura Municipal de Castanhal, que ao se pronunciar 

em entrevista ao Jornalista Nonato Soares, esqueceu que 

não estava delegado de polícia e sim chefe de gabinete de 

uma instituição pública e representando o Senhor Prefeito 

Pedro Coelho da Mota Filho; Disse que o Senhor Paulo 

Henrique tem trocado os “pés pelas mãos” quando se trata 

de desempenhar suas funções como servidor público; Fez 

menção sobre as novas empresas que poderão se 

instalarem em Castanhal e que certamente trarão novos 

empregos para nosso munícipes; Disse que seu sonho é ver 

o distrito industrial com várias industrias e gerando 

empregos e impostos para Castanhal. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos e usando a 

Tribuna, comentou sobre alguns projetos de cunho 

esportivos que necessitam ser implementados para 

atender os praticantes de modalidades radicais; 

Apresentou a Indicação nº 196/17; Também se reportou 

sobre a falta de segurança em nossa Cidade e dentro deste 

contexto, convidou os presentes para participarem de uma 

reunião que se realizará às quinze horas de hoje no 

Plenário deste Parlamento, com a finalidade de se discutir 

mecanismos que possibilitem melhorias para o setor de 

segurança pública. Depois de reassumir a Presidência dos 

Trabalhos e ser informada que não havia mais vereador 

inscrito, a Senhora Presidente deu o Grande Expediente 

por encerrado e por aberta a Ordem do Dia, solicitando ao 

1º Secretário que fizesse das matérias em pauta para 

deliberação do Plenário, como se seguem: Indicações nºs: 

187 (Idalmir Rodrigues), 191 (Ronilson Sena e demais 

vereadores), 192 (Orisnei Nascimento e demais 

vereadores) – Em discussão e votação, foram aprovadas 

por unanimidade. A indicação nº 188/17, do Vereador 



Marlon Costa, foi retirado de pauta a pedido do autor. 

Projeto de Lei nº 026-A/17, de autoria da Vereadora Vânia 

Nascimento, que “Insere no Calendário Oficial de Eventos 

da Prefeitura Municipal de Castanhal, o Campeonato 

Municipal de Futsal e de Handebol, e dá outras 

providências.” – Em discussão, foi retirada de pauta a 

pedido da autora. Projeto de Lei nº 028/17, do Vereador 

Idalmir Rodrigues, que “Institui a Semana Municipal de 

Evangelização Global no Município de Castanhal, e dá 

outras providências” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 029/17, da 

Vereadora Vânia Nascimento e subscrito pelo Vereador 

Ronilson Sena, que “Insere no Calendário Oficial de 

Eventos da Prefeitura Municipal o “Setembro amarelo”, e 

dá outras providências.” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 030/17, da 

Vereadora Luciana Castanheira, que “Insere no Calendário 

Oficial de Eventos da Prefeitura Municipal de Castanhal, o 

“Festival de Negócios de Castanhal, e dá outras 

providências.” – em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; Projeto de Lei nº 032/17, do Vereador Marlon 

costa, que “Institui e insere no Calendário Oficial do 

Município “O Dia Municipal de Combate à Violência à 

Mulher, ao Idoso, às Crianças e ao “Bullying” e dá outras 

providências” – em discussão, o mesmo foi retirado de 

pauta a pedido do autor; Projeto de Lei nº 033/17, do 

Vereador Ronilson Sena e subscrito Pelo Vereador Idalmir 

Rodrigues, que “Insere no Calendário Oficial do Município, 

a “Semana de Acompanhamento Psicológico e Terapêutico 

às crianças e adolescentes das escolas públicas e 

comunidades próximas”, e dá outras providências” – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Encerrada a primeira Parte da ordem do dia e não havendo 



matérias na 2ª Parte, a Senhora Presidente encerrou a 

Ordem do Dia e como o horário de reunião já havia 

terminado, agradeceu a presença de todos e precisamente 

às doze horas e trinta minutos deu a sessão por encerrada. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e seis dias 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 


