Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Castanhal,

1º

Período

Ordinário

da

18ª

Legislatura,

realizada aos quatorze 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 os seguintes
Parlamentares: Nivan Setubal Noronha (DEM) –1º VicePresidente, Orisnei Silva do Nascimento (PROS) – 2ª vicepresidente, 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), 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 João Amaro da Silva Filho (PDT), em
face do falecimento de sua prima, sendo sua ausência
justificada pela Presidência. Dando início aos trabalhos, a
Presidente solicitou ao Vereador Carlos Sampaio que
fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido
o “Salmo 26, Versículos de 1 a 12”. Prosseguindo com os
trabalhos a Senhora Presidente deu por aberto o Pequeno
Expediente e solicitou ao 2º Secretário que fizesse a
leitura da ata da sessão anterior. Depois de lida e ser
colocada sob a apreciação do Plenário, a ata foi aprovada
por

unanimidade.

Foram

lidos

alguns

Expedientes

expedidos
disposição

e
na

recebidos,
Diretoria

conforme
Legislativa

se

encontram
desta

a

Câmara.

Encerrado o Pequeno Expediente a Presidente abriu o
Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que fizesse
a chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O
Vereador José Janildo teceu comentário sobre algumas
situações inerentes à comunidade do Bairro do Milagre. O
Vereador Francisco das Chagas fez agradecimentos ao
Secretário

municipal

de

Obras

por

estar

envidando

esforços para proporcionar melhorias na Zona Rural de
nosso Município, mesmo com todas as dificuldades de
ordem financeira e estrutural pela qual a PMC vem
passando; Disse que tem secretário que devia se espelhar
no Senhor Landry Adelino e procurar desenvolver suas
atividades de forma dinâmica, citando como exemplo o
atual Secretário Municipal de Infraestrutura que está
deixando a desejar, mas espera que em breve aquela
importante secretaria entre nos eixos. O Vereador Carlos
Sampaio parabenizou as ações que hora vêm sendo
desenvolvidas por este Poder Legislativo, que conforme
determina os ditames legais, tem contribuído sobremaneira
para o bem estar da população, fiscalizando a coisa
pública e discutindo mecanismos que possibilitem uma
melhoria econômico-social de Castanhal; Disse que não
conhecia o Secretário de Infraestrutura, mas por tudo que
já se ouviu falar Dele, já estava achando que não era um
bom nome para estar à frente daquela secretaria, e que o
mencionado secretário, deveria ao menos se reciclar e
melhorar sua conduta no atendimento àqueles que o
procuram. A Vereadora Vânia Nascimento falou sobre a
situação fundiária de nosso Município, fazendo menção
sobre a reunião que participou na data de ontem, onde
foram discutidos assuntos afetos a essa problemática,

como também sobre a questão habitacional; Convidou os
presentes

para

um

Workshop

a

respeito

das

ações

habitacionais por parte da Caixa Econômica Federal, que
será realizado no auditório da Catedral Santa Maria Mãe de
Deus no dia dezesseis do mês em curso, com início às
quinze horas. O Vereador Chagas Costa disse que na noite
de ontem houve uma reunião onde foi debatido o problema
da falta de transporte público na comunidade Ana Júlia;
Agradeceu ao Prefeito Pedro Colho da Mota Filho, pelo
início dos serviços de limpeza e desobstrução de valas no
conjunto

Rouxinol,

mas

espera

que

não

sejam

interrompidos enquanto não forem concluídos, como já se
viu em outros momentos, e o que seria benefício para a
população acabe se tornando um transtorno, em face do
acúmulo do lixo retirado das valas; Falou ainda sobre a
reposição de lâmpadas e colocação de luminárias, que
está muito aquém do necessário; Solicitou ao Secretário
Municipal de Saúde, que proceda a melhoramentos no
atendimento do posto médico “Thelras” no Bairro de
Jaderlândia. O Vereador Nivan Noronha disse que seria
importante que esta Casa se reúna com o secretariado da
PMC, objetivando entrar em um consenso administrativo e
aparar algumas arestas que estão inviabilizando uma
parceria entre Legislativo e Executivo Municipal, pois caso
contrário, Não haverá outra medida a ser tomada se não a
convocação de Gestor e de secretários para que os
mesmos façam esclarecimentos nesta Câmara; Fez elogios
a

Don

Carlos

Verzeletti,

que

tem

sido

um

grande

incentivador da cultura em Castanhal, sendo inclusive
responsável pela Escola das Artes “São Lucas”, que foi
inaugurada no sábado passado, com a presença de várias
autoridades

Municipais,

Estaduais

e

Federais.

Essa

brilhante iniciativa, trará grandes benefícios sociais e

culturais para nosso Município e outros circunvizinhos;
Apresentou o Requerimento nº 1141/17, em que aborda a
problemática afeta a coleta, reciclagem e destino do lixo
em nossa Cidade. A Vereadora Luciana Castanheira depois
de passar a direção dos trabalhos ao Vereador Nivan
Noronha, seu substituto legal, usou a tribuna e também
parabenizou Dom Carlos Verzeletti por sua grandiosa
iniciativa; Solicitou voto de congratulação ao Deputado
Estadual Márcio Miranda, por sua brilhante gestão a frente
da ALEPA; Lembrou a todos que na próxima segunda feira,
estará

sendo

realizada

nesta

Câmara

Municipal,

a

audiência sobre segurança pública, com a participação
popular e de várias autoridades e espera que se possa
encontrar mecanismos para melhorar essa preocupante
situação; Disse concordar com uma reunião com o Prefeito
e seus secretários, visando um acordo entre Legislativo e
Executivo, enfatizando que já irá providenciar um contato
para que essa mencionada reunião possa ser realizada;
Disse

que

se

sentiu

muito

honrada

em

receber

na

Assembleia Legislativa do Estado, a “Medalha Isa Cunha”.
Naquela oportunidade estava na verdade representando a
mulher castanhalense e agradeceu ao Deputado Márcio
Miranda pela indicação de seu nome e finalizou sua
oratória. Após reassumir a presidência dos trabalhos, a
Presidente abriu a Ordem do Dia e solicitou ao 1º
Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta
para deliberação do Plenário. O Vereador Nivan Noronha
levantou questão de ordem e solicitou que a pauta fosse
invertida para que os projetos de Emendas à LOM nºs. 001
e 002/17, que estavam contidos no final da pauta de
votações pudessem ser discutidos e votados com a
presença também do Vereador José Arledo que é um dos
autores das referidas matérias, já que o mesmo por não

estar se sentindo bem iria se retirar da sessão. Como não
houve óbice por parte das bancadas, a presidência acatou
a sugestão do Vereador Nivan Noronha, dando início ao
processo de discussão e votação. Projetos de Emendas a
Lei

Orgânica

nºs:

001/17,

subscrito

pelos

seguintes

parlamentares: Vânia Nascimento, Nivan Noronha, Idalmir
Rodrigues, João Amaro, Alacir Júnior, Márcio Costa, Carlos
Sampaio, José Arledo e Rafael Galvão, que “Dispõe sobre
emenda aditiva ao Artigo 130 da Lei Orgânica do Município
de Castanhal, e dá outras providências” – Em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; e 002/17, de
autoria

da

Vereadora

Vânia

Nascimento

e

também

subscrito pelos parlamentares Nivan Noronha, Idalmir
Rodrigues, Márcio Costa, Marlon Costa, Antonio Leite,
Rafael Galvão, Ronilson Sena, José Arledo, João Amaro,
Maria de Jesus, José Janildo, Carlos Sampaio, Chagas
Costa, Regina Abreu e Edivam Damasceno, que “Dispõe
sobre emenda aditiva à seção IV, Art. 124 da Lei Orgânica
do Município de Castanhal e dá outras providências” – Em
discussão

e

votação,

foi

aprovado

por

unanimidade.

Indicações nºs. 072 (Vânia Nascimento), 074 a 078/17,
(Luciana Castanheira) – em discussão e votação, foram
aprovadas por unanimidade; Requerimentos nºs: 679, 681,
682, 683 (Maria de Jesus), 680, 686 (Maria de Jesus e
Chagas Costa), 687, 689 a 694, 696 a 723 (Idalmir
Rodrigues), 695 (Idalmir Rodrigues, Chagas Costa e Maria
de Jesus) – em discussão e votação, foram aprovados por
unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, a
Presidente encerrou a Ordem do dia e como o tempo de
reunião já havia expirado, agradeceu a presença de todos
e precisamente às doze horas e vinte e cinco minutos deu
a sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto

Filho, ao décimo quarto dia do mês de março do ano de
dois mil e dezessete.

