
Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e oito 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 3: 3 e 4”. 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 O Vereador Ronilson Sena comentou a respeito 

de uma reunião realizada na Agrovila de Iracema, onde 

além dele e de outros vereadores, também estava presente 

o Senador Paulo Rocha, tendo aquele Parlamentar se 

colocado à disposição para trazer benefícios à Castanhal; 

Disse ser importante que o mencionado Senador seja 

convidado para se fazer presente na sessão especial que 

será realizada nesta Casa de Leis e que contará com a 

presença do Ministro da Integração Nacional Helder 

Barbalho; Disse que no momento de crise que ora passa a 

Nação, não era salutar se apegar à cores partidárias, e 

sim, se buscar parcerias visando encontrar soluções que 

possibilite melhorias e benefícios nosso Município; 

Comentou sobre o 1º Encontro da Cadeia Produtiva da 

Mandioca, que será realizado no próximo dia 31 do mês 

corrente no Parque de Exposição Pedro Coelho da Mota, 

sob a coordenação do Sindicato Patronal Rural de 

Castanhal; Se dirigindo ao Vereador João Amaro, 

presidente da Comissão Permanente de Saúde desta 

Câmara, solicitou que o mesmo juntamente com os demais 

membros da comissão possam fazer uma visita ao posto 

médico da Agrovila de Iracema, se colocando à disposição 

para fazer parte da comitiva. O Vereador Idalmir Rodrigues 

disse que em visita ao Hospital Municipal de Castanhal, 

pode observar que o mesmo se encontra com bom aspecto 

higiênico, mas o ponto negativo foi o setor de atendimento 

inicial, que ainda se verifica um grande acúmulo de 

pessoas no saguão de entrada, o que não condiz com a 

celeridade que deve ter, já que o hospital está cadastrado 

no Ministério da Saúde como uma unidade de pronto 

atendimento; Disse que a administração municipal tem que 

ter a sensibilidade de ouvir os vereadores e o cidadão, e 



assim se ter uma interação visando o objetivo comum que 

é a melhoria do nosso sistema de saúde; Disse que 

diferente do que foi informado pelo Secretário Municipal de 

Saúde, os recursos para a ampliação do Hospital Municipal 

não advieram de emendas do Deputado Hélio Leite, e sim, 

de verbas orçadas pelo Ministério da Saúde, processo este 

que o Orador enfatizou ter acompanhado deste o início das 

reivindicações em Brasília; Por fim, apresentou os Projetos 

de Leis nº 008 e 009/17. O Vereador José Janildo disse que 

havia recebido informações de que Castanhal em breve 

terá mais cinco veículos coletores de lixo, três por 

intermédio do Ministro Helder Barbalho e dois através do 

Deputado Hélio Leite; Disse que não tem qualquer 

incompatibilidade com a imprensa de Castanhal e se sente 

tranquilo a respeito de seu comentário feito na tribuna 

desta Casa na sessão passada. O Vereador Carlos Sampaio 

disse que tem notado a união que vigora neste Parlamento 

Municipal, fato que tem contribuído para renovar as 

esperanças da população, que vê nos vereadores o 

interesse real de buscar melhorias para a comunidade 

castanhalense; Disse que a vinda do Ministro Helder 

Barbalho a esta Casa, possibilitará que os vereadores e o 

Prefeito Pedro Colho possam reivindicar pessoalmente 

mais recursos para nosso Município; Apresentou os 

Requerimentos nªs. 1165 a 1168/17. O Vereador Antonio 

Leite agradeceu ao Secretário Landry Adelino pelos 

serviços que estão agendado para se iniciar em breve na 

Localidade “Caveirão” em nossa Cidade, serviços estes 

que proporcionaram uma melhor qualidade de moradia 

daquela comunidade; Teceu comentário a respeito de suas 

expectativas sobre as ações do novo Conselho Tutelar em 

de Castanhal; Disse que as exigências quanto a 

aplicabilidade das leis educacionais têm que ser 



generalizadas e não somente para instituições 

particulares, e irá fiscalizar tais aplicações nas diversas 

unidades escolares de nosso Município, fazendo cobranças 

dessa fiscalização aos Conselhos Municipal e Estadual de 

Educação. O Vereador Jorge Luiz disse que ficou sabendo 

que o Presidente da Associação de Moradores da 

Comunidade Japim está sofrendo constantes ameaças de 

morte e espera que as autoridades policiais possam tomar 

as providências cabíveis para evitar mais um crime de 

morte anunciado em Castanhal; Parabenizou o Comandante 

Freitas pelo seu bom serviço à frente da Guarda Municipal; 

Falou sobre o sofrimento dos alunos e professores da 

Escola Estadual Maria Conôr, que padecem com a 

precariedade estrutural daquela unidade educacional, sem 

contar ainda com a falta de segurança que tem contribuído 

para a evasão escolar não daquela escola, mas também de 

outras localizadas em bairros mais afastados do centro da 

Cidade. Depois de 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, como 

seguem: Indicações nºs: 094 (Carlos Sampaio), 103, 104, 

106, 107 (Idalmir Rodrigues), 105 (Idalmir Rodrigues, 

Edivam Damasceno, José Arledo e Marlon Costa) – em 

discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade. 

Requerimentos nºs: 002, 027, 031, 032 (Antonio Leite), 092 

(Vânia Nascimento), 614, 615 (Maria de Jesus), 870 a 874, 

876, 878, 880 a 883, 885 a 890, 893 a 902, 904, 906, 909, 

910 (Edivam Damasceno), 877 (Edivam Damasceno, 

Antonio Leite, Marlon Costa, Carlos Sampaio e Chagas 

Costa) – em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Os Requerimentos nºs. 869, 884, 891, 892, 

903, do Vereador Edivam Damasceno foram retirados de 



pauta por estarem prejudicados. Projeto de Lei nº 

007/2016, do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei 

Municipal nº 041, de 17 de dezembro de 2013, que autoriza 

o Poder Executivo Municipal a proceder a alienação, sob 

forma de doação, de área de terra pertencente ao 

Patrimônio Municipal à Igreja Batista Adoração, e dá 

outras providências” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Encerrada a 1ª Parte, foram 

lidas as matérias em pauta na 2ª Parte, como seguem: Os 

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”, 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, 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 quarenta e cinco 

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.  


