
Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e três 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 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 (PTB), 

Antonio Leite de Oliveira (PSDB), Carlos Alberto de Sousa 

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

Presidente solicitou ao Vereador Marlon Costa que fizesse 

a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido o 

“Salmo 1º”. 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 e 

recebidos, os quais se encontram na Diretoria Legislativa. 

Encerrada Esta parte a Presidente abriu o Grande 

Expediente e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 



chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O 

Vereador Jose Janildo falou sobre uma situação em que 

um membro da imprensa daqui de Castanhal agrediu uma 

funcionária no posto médico do Bairro Pirapora; Disse que 

havia estranhado é que não houve qualquer veiculação nos 

jornais, rádios e mídias sociais, no entanto, se fosse um 

vereador certamente esse ocorrido teria sido bastante 

divulgado. A Vereadora Maria de Jesus ficou sabendo que o 

fato de não ter insulina em alguns postos médicos, como é 

o caso do Posto São João, se deve por não haver 

geladeiras para guardar medicamentos, os quais não 

podem ficar em temperaturas inapropriadas; Parabenizou 

os membros da Comissão de Saúde desta Casa, que têm se 

esmerado em visitar os postos médicos, visando conhecer 

os problemas e buscar melhorias no atendimento da 

população, e espera que o Secretário de Saúde como um 

bom profissional que é, possa lhe receber em uma reunião 

para que passe a ter conhecimento de algumas situações 

que a mesma verificou nos postos em que fez visitas. O 

Vereador Idalmir Rodrigues falou sobre o seríssimo 

problema da falta de água em vários bairros de Castanhal, 

e isso era uma vergonha para o nosso Estado, que dispõe 

de um vasto lençol freático, que pode atender de maneira 

satisfatória toda a população, desde que a COSANPA possa 

ser melhor estruturada; Disse que não é favorável a 

privatização de estatais, mas no que se refere à COSANPA, 

acha que seria a melhor opção; Apresentou o 

Requerimento nº 1164/17, pedindo que seja agendada uma 

sessão especial com a presença do Ministro da Integração 

Nacional Helder Barbalho, pedindo que sua matéria fosse 

inserida na pauta desta sessão. O Vereador Márcio Costa 

falou sobre alguns incentivos financeiros trazidos para 

nosso Município pelo Deputado Federal José Geraldo, 



através de emendas parlamentares, com a intermediação 

do Doutor Jomo Saré, ex-Procurador Fundiário de 

Castanhal; Disse que o Doutor Jomo Saré enquanto esteve 

a frente da Procuradoria Fundiária na Gestão passada, 

muito contribuiu para nosso Município, tendo o setor 

avançado sobremaneira. No entanto, na administração 

atual, observa-se uma estagnação e espera que questão 

fundiária retome nos moldes anteriores. A Vereadora Vânia 

Nascimento também se reportou sobre a falta de água em 

Castanhal, principalmente nos Conjuntos Residenciais que 

são abastecidos pela COSANPA; Comentou sobre a 

possibilidade da terceirização de serviços com contratos 

entre três e seis meses aos trabalhadores, e isso, À está 

deixando muito preocupada, pois poderá haver perdas de 

benefícios como 13º Terceiro, férias, FGTS, PIS e outros 

direitos adquiridos com muitas lutas ao longo dos anos. O 

Vereador Carlos Sampaio criticou duramente o Governador 

Simão Jatene por sua omissão em todos os setores de sua 

administração; Disse que o povo castanhalense não 

merece o descaso com que o mesmo vem tratando nosso 

Município; Falou sobre a necessidade premente de se fazer 

um levantamento sobre as ações da Secretaria Municipal 

de Saúde, para verificar os problemas e se buscar 

melhorias no setor visando um melhor atendimento à 

população. O Vereador Nivan Noronha apresentou o Projeto 

de Emenda a LOM nº 003/17, instituindo a Emenda 

Impositiva, modalidade essa que já é utilizada em vários 

municípios e capitais de nosso País, o que possibilitará a 

esta Câmara, um melhor direcionamento e aplicabilidade 

dos recursos orçamentários da PMC. A Vereadora Luciana 

Castanheira depois de passar a direção dos trabalhos ao 

seu substituto legal usou a tribuna e iniciando sua oratória, 

comentou sobre alguns índices demográficos de Castanhal 



que teve acesso, enfatizando que em alguns setores os 

dados obtidos a deixaram deveras preocupada, em face do 

pouco dinamismo e eficácia em favor da população; 

Também se reportou sobre a situação atual da saúde em 

nosso Município, que diferente do que foi ventilado pelo 

Prefeito Municipal na audiência sobre segurança pública 

realizada nesta Casa, não anda nada bem e necessita de 

melhorias urgentes, para que se chegue a um ponto 

satisfatório; Disse que havia recebido denúncias de que  

algumas entidades  particulares do setor de saúde, estão 

se negando a atender a população alegando falta de 

pagamento por parte da PMC, fato que o Secretário 

Municipal de Saúde nega e diz que os contratos com essas 

entidades estão em plena vigência. Depois de reassumir a 

presidências dos trabalhos e ser informada que não havia 

mais parlamentares inscritos, a Presidente abriu a Ordem 

do Dia e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário. Antes, 

porém, foi colocado sob a deliberação do Plenário se o 

Requerimento de nº 1164/17, de autoria do Vereador 

Idalmir Rodrigues poderia ser inserido na pauta desta 

sessão. Como houve consenso entre as bancadas, o 

mesmo foi colocado para discussão e votação. Dando 

início às deliberações das matérias foram lidas as 

Indicações nºs: 097, 098 (Idalmir Rodrigues e Ronilson 

Sena), 099, 100, 102 (Idalmir Rodrigues, Ronilson Sena e 

Marlon Costa) – em discussão e votação, foram aprovadas 

por unanimidade. Requerimentos nºs: 820 a 830, 837, 839 a 

846, 848, 849 a 852, 855, 856, 858 a 863, 866, 867 

(Francisco das Chagas), 836, 847 (Francisco das Chagas e 

Jorge Luiz), 1164 (Idalmir Rodrigues e Demais Vereadores) 

– em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Os Requerimentos nºs. 831, 832, 833, 834, 



935, 838, 854, 857, 864, 865, 868, do Vereador Francisco 

das Chagas, foram retirados de pauta por estarem 

prejudicados. 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 minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete.  

 

 

 

 

 


