
Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dois dias do mês de março do ano de dois mil 

e dezessete. Precisamente às oito horas e trinta 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, 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), Welton Marlon da Silva 

Costa (PSDC). Foi observada a ausência do Vereador Alacir 

Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1ª Secretário, que encontra-

se em tratamento de saúde, tendo sua ausência sido 

justificada através de atestado médico. Dando início aos 

trabalhos a Senhora Presidente convocou o Vereador Jorge 

Luiz para compor a Mesa dos Trabalhos como 4º Secretário 

e em seguida deu por aberto o Pequeno Expediente, 

solicitando à Vereadora Vânia Nascimento que fizesse a 

leitura do texto bíblico, tendo a mesma se pronunciado 

sobre o “Salmo 100: 1 a 5”. Prosseguindo, o Vereador 

Chagas Costa, ocupando interinamente a 2ª Secretaria fez 

leitura da ata da sessão anterior, que depois de ser 



colocada sob a apreciação do Plenário, foi aprovada por 

unanimidade. Não havia expedientes a serem lidos. 

Encerrado o Pequeno Expediente a Presidente abriu o 

Grande Expediente e solicitou ao Vereador Márcio Costa, 

interinamente ocupando a 1ª Secretaria que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O 

Vereador José Jonildo Comentou sobre assuntos 

relevantes para a coletividade castanhalense como: 

Iluminação pública, segurança e infraestrutura; O Vereador 

Jorge Luiz disse que mais uma vez tinha de se manifestar 

sobre o altíssimo índice de criminalidade observado em 

nosso Município, citando algumas ocorrências verificadas 

nos últimos dias; Fez agradecimentos ao Secretário 

Municipal de Obras pelos serviços de limpeza que foram 

realizados no Bairro Santa Catarina; Comentou sobre a 

necessidade premente de se realizar a recuperação das 

vias da Agrovila São Raimundo, que estão quase que 

intrafegáveis. O Vereador Marlon Costa falou sobre os 

serviços de recuperação iniciados nos ramais da Agrovila 

de Macapazinho; Disse que os vereadores estão 

diuturnamente fiscalizando e buscando melhorias para a 

população e espera por dias melhores para Castanhal em 

breve. O Vereador Chagas Costa falou sobre as constantes 

agressões ao meio ambiente, onde se verifica até moradias 

às margens de córregos e igarapés, o que é proibido por 

Lei, pois esse tipo de construção acaba comprometendo 

sobremaneira a preservação desses mananciais hídricos, 

e, dentro deste contexto, disse ser importante que se faça 

uma audiência pública, com a participação de todas as 

entidades e setores pertinentes ao meio ambiente, visando 

à busca de mecanismos que possam ao menos amenizar 

essa problemática; Disse que o Vereador que não quiser 

fazer parte da Comissão Permanente de Meio ambiente 



desta Casa, é só se manifestar oficialmente para que 

possa ser substituído. O Vereador Márcio Costa comentou 

sobre alguns serviços que estão sendo realizados pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura; Disse que o 

Secretário Municipal de Educação deve fomentar ainda 

mais as atividades educacionais que já vinham sendo 

desenvolvidas na gestão anterior; Falou sobre a 

necessidade de se melhor qualificar os guardas 

municipais, para que os mesmos possam desenvolver suas 

atividades a contento perante a sociedade; Disse que a 

crítica construtiva serve principalmente para apontar onde 

se devem proceder a melhorias para que os serviços 

disponibilizados à população sejam satisfatórios, e, por 

outro lado, também devemos dar loas quando as ações do 

Poder Executivo não merecedoras; Elogiou o trabalho 

social que as entidades não governamentais vêm 

desenvolvendo em favor da comunidade e se colocou a 

disposição daqueles que quiserem sua cooperação como 

legislador. A Vereadora Luciana Castanheira depois de 

passar a direção dos trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, 

seu substituto legal, usou a tribuna e falou sobre a reunião 

em que foram discutidas as reivindicações dos garis e 

braçais da PMC, onde foi decidido que a paralização que já 

se fazia há quase uma semana, seria suspensa 

temporariamente até que o Ministério Público se manifeste 

sobre a questão; Disse que esta Casa sempre irá buscar as 

melhorias para a população e que, os serviços de 

responsabilidade da PMC sejam céleres e satisfatórios 

objetivando um melhor bem estar da comunidade 

castanhalense. Depois de reassumir a presidência a 

Senhora Presidente deu por aberta a Ordem do Dia e 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das matérias 

em pauta na 1ª Parte, como seguem: As Indicações nºs. 



051, 054, 056, 059 (Vânia Nascimento), 057 (Vânia 

Nascimento e José Jonildo) – em discussão e votação, 

foram aprovadas por unanimidade; Requerimentos nºs. 526 

a 542, 547 a 549, 552, 564, 574 a 577 (José Arledo e Maria 

de Jesus), 545, 550, 551, 553, 556, 559 a 563, 565, 568 a 

573 (José Arledo) – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Os Requerimentos nºs. 543, 

546, 554, 555, 557, 558, 566, do Vereador José Arledo 

foram retirados de pauta a pedido do autor. 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 009/2016, do Executivo Municipal, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 

alienação, sob a forma de doação de área de terra 

pertencente ao patrimônio municipal à Empresa ISOPAR – 

INDÚSTRIA DE SABÕES PRINCESA DO MEARIM, e dá outras 

providências” – Em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais nada a tratar a Presidente 

encerrou a Ordem do Dia e como ainda havia tempo, 

franqueou a palavra aos parlamentares que quisessem usar 

a tribuna para explicações pessoais. Como não houve 

manifestação, a Senhor Presidente agradeceu a presença 

de todos e precisamente às dez horas e trinta minutos deu 

a sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete.   

 

 

 

 


