
Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano 

de dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

trinta minutos O Vereador Nivan Setubal Noronha (DEM) – 

1º Vice-Presidente, na ausência da Vereadora Luciana 

Castanheira Sales (DEM) - Presidente desta Casa de Leis, 

assumiu a condução dos trabalhos e invocando a proteção 

de Deus abriu a sessão. Estavam presentes ainda os 

seguintes Parlamentares: 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 (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 Moreira de Souza (PTB), Rafael 

Evangelista Galvão (PSDB), Vereadora 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 o Presidente 

solicitou ao Vereador Ronilson Sena que fizesse a leitura 

do texto bíblico, tendo o mesmo se pronunciado sobre o 

“Salmo 37: 1 a 9”. Prosseguindo, o 2º Secretário fez leitura 

da ata da sessão anterior. Em seguida a mesma foi 

colocada sob a apreciação do Plenário sendo aprovada por 

unanimidade. Foram lidos alguns expedientes, expedidos e 

recebidos, dentre os quais os Requerimentos de Nºs: 1069 

a 1972/17, de autoria do Vereador Jorge Luiz; 1073 a 



1084/17, do Vereador Alacir Júnior; 1085 a 1100/17, do 

Vereador Márcio Costa; 11/01/17, da Vereadora Maria de 

Jesus; Projeto de Resolução nº 010/17, de autoria do 

Vereador Ronilson Sena, que “Dispõe sobre Emenda 

Modificativa ao Inciso II do Art. 57 da Resolução nº 024-

A/91, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Castanhal, e dá outras providências”. 

Encerrado o Pequeno Expediente o Presidente abriu o 

Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que fizesse 

a chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O 

Vereador Carlos Sampaio criticou a pouca produtividade da 

Secretaria Municipal de Agricultura, que mesmo tendo sido 

deixada pela gestão anterior sucateada, recentemente 

recebeu dois tratores e ainda não os utilizou nos serviços 

necessário da zona rural. O Vereador José Arledo em 

aparte, disse que segundo informações que lhe foram 

repassadas, os referidos tratores ainda não foram 

utilizados devido à documentação do termo de comodato 

ainda não ter sido expedida em nome da Prefeitura de 

Castanhal. Continuando o Orador disse esperar que nesta 

nova gestão a agricultura seja olhada com mais atenção e 

seriedade. O Vereador Jorge Luiz falou sobre a 

insatisfação da comunidade com relação à precariedade 

do transporte escolar; Agradeceu ao Secretário Landry 

Adelino por ter aceitado seu convite para visitar os Bairros 

Salgadinho e Residencial Imperador, para conhecer “in 

loco” a precariedade das vias e poder agendar a execução 

de serviços de recuperação das mesmas. O Vereador 

Antonio Leite expôs um problema que já se verifica há 

muito tempo no trecho localizado na área da CEASA, mais 

precisamente nas ruas Paes de Carvalho, Comandante 

Assis, Benjamin Constant e Irmã Adelaide, onde o tráfego 

de veículos e pedestres é caótico e sem a mínima 



segurança, e, pediu à Comissão de Transporte desta Casa 

que procure viabilizar uma reunião com a SEMUTRAN, 

visando uma solução para o trânsito do mencionado 

perímetro; Pediu à Comissão de Saúde desta Câmara, que 

procure tomar conhecimento a respeito do que vem 

acontecendo no Posto Médico do Bairro da Saudade, que 

em muitas oportunidades há atraso dos médicos nos dias 

de consulta, penalizando a comunidade daquele populoso 

Bairro; Parabenizou os responsáveis pela programação da 

“Saúde Bucal”. O Vereador Marlon Costa comentou sobre o 

preocupante problema da falta de água em nossa Cidade, 

enfatizando que Ele e o Vereador Márcio Costa se reuniram 

com o Diretor da COSANPA em Castanhal, onde ficaram 

sabendo das dificuldades que o mesmo está enfrentando, 

já que só dispõe de sete mil reais mensais para proceder à 

manutenção dos equipamentos, o que é uma quantia 

insuficiente, pois só o conserto de uma bomba quando 

queima, varia entre dois e três mil reais; Disse que naquela 

oportunidade ficaram sabendo que há uma grande vontade 

por parte do Governo Estadual em privatizar a COSANPA, o 

que se vier realmente a acontecer irá onerar sobremaneira 

o serviço de abastecimento de água e isso irá se refletir no 

bolso dos usuários, como aconteceu quando a Celpa foi 

também privatizada. Segundo o Diretor outro problema 

enfrentado pela Companhia é a grande inadimplência 

observada, mas isso é até compreensivo, já que em muitas 

localidades a população não dispõe do precioso líquido e, 

portanto, se acha no direito de não pagar por algo que não 

dispõe; Disse que para se chegar à Agrovila Macapazinho 

está se tornando cada vez mais difícil, em face da 

precariedade da Rodovia, a qual necessita com premência 

que a PMC proceda a sua recuperação. O Vereador José 

Jonildo Comentou sobre o uso indevido das redes sociais, 



citando como exemplo o que ocorreu com o Secretário 

Municipal de Obras Landry Adelino, que teve seu nome 

vinculado à algumas mensagens aparentemente falsas e 

que já estão sendo investigadas para se saiba de onde 

partiu. O Vereador Márcio Costa Também falou sobre o 

problema da falta de água em vários bairros de Castanhal; 

Exaltou as ações da Secretaria Municipal de saúde, que 

tem melhorado em muito o atendimento aos que procuram 

os postos médicos; Comentou sobre a adoção de medidas 

corretivas, voltadas à doação de produtos ao Hospital 

Municipal de Castanhal; Apelou ao Prefeito e à sua equipe 

de trabalho, que tenham a sensibilidade de dialogar com os 

vereadores desta Casa de Leis, e assim, Poder Executivo e 

Poder Legislativo possa trabalhar conjuntamente em 

benefício da população. O Vereador Alacir Júnior fez 

menção a respeito de uma mensagem que recebeu do 

Proprietário da empresa “Sabão Princesa”, que está em 

fase de instalação em nossa Cidade e espera uma 

definição sobre o Projeto de Lei que está em tramitação 

nesta Câmara, para que a área a ser doada já possa ser 

trabalhada e a produção dos seus produtos se inicie o mais 

breve possível, fomentando a criação de aproximadamente 

sessenta novos empregos diretos e outros tantos indiretos. 

Não havendo mais inscritos, a Presidente encerrou o 

Grande Expediente e solicitou ao seu substituto legal, 

Vereador Nivan Noronha que assumisse a presidência dos 

trabalhos, já que Ela tomaria assento na bancada de seu 

Partido para poder defender suas matérias que estavam 

em pauta para deliberação. Em seguida foi aberta a Ordem 

do Dia, com o Presidente solicitando ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura das matérias em pauta na 1ª Parte da 

Ordem do Dia, como seguem: Indicações nºs. 045 a 049/17, 

da Vereadora Vânia Nascimento – Em discussão e votação, 



foram aprovadas por unanimidade. Requerimentos nºs. 422, 

423,424, 426 a 430, 433 a 442 (Luciana Castanheira), 425, 

432, 443 (Luciana Castanheira e José Arledo), 431 (Luciana 

Castanheira e Chagas Costa), 444, 446 a 451, 453, 454, 456 

a 461, 463, 464, 467, 468, 469 (José Arledo), 445 (José 

Arledo e Chagas Costa), 455 (José Arledo, Maria de Jesus e 

Chagas Costa), 462 (José Arledo e José Jonildo), 465 (José 

Arledo e Alacir Júnior), 466 (José Arledo, José Jonildo e 

Márcio Costa) – Em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. O Requerimento nº 452/17, do Vereador 

José Arledo foi retirado de pauta a pedido do autor. Projeto 

de Resolução nº 009/17, da Mesa Diretora da Câmara, que 

“Dispõe sobre viagens oficiais e a regulamentação de 

concessão de diárias do Poder Legislativo de Castanhal e 

dá outras providências” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Encerrada esta Parte, o 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura da única 

matéria em pauta da 2ª Parte, como se segue: Projeto de 

Lei nº 006/17, da Mesa Diretora da Câmara, que “Concede 

reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal de 

Castanhal e dá outras providências”. Não havendo mais 

nada a tratar e como o horário de reunião já havia 

expirado, o Presidente agradeceu a presença de todos e 

precisamente às onze horas e dez minutos encerrou a 

sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e 

um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezessete.   

 

 

 

 


