
Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos trinta 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 Nivan Noronha que 

fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido 

o “Ezequias16: 15 e 21”. 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 recebidos e 

enviados, 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: A 

Vereadora Maria de Jesus fez agradecimentos ao 

Secretário de Saúde em face do mesmo ter disponibilizado 

alguns equipamentos para o posto médico do Bairro 

Jaderlândia; Agradeceu ainda o Secretário Municipal de 

Esportes extensivo a toda sua equipe de trabalho, os quais 

têm se esmerado em desenvolver um bom trabalho, tendo 

inclusive atendido algumas solicitações que a mesma fez 

em nome da comunidade que utiliza o Ginásio Manduca 

Saraiva e comunicou que no período de seis de abril a 

dezoito de maio, estará sendo realizado no mencionado 

ginásio, um torneio de futsal com a participação de várias 

equipes do Bairro Jaderlândia e de localidades adjacentes. 

O Vereador José Janildo disse esperar que o Prefeito 

Municipal possa na medida do possível, atender as 

diversas solicitações que Ele e seus colegas de vereança 

estão fazendo através de matérias apresentadas e 

aprovadas nesta Casa, pois as reivindicações são na 

verdade do povo que anseia por uma melhor qualidade de 

vida. O Vereador Chagas Costa falou sobre os diversos 

programas que são desenvolvidos por entidades 

filantrópicas em Castanhal, citando como exemplo as 

ações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; 

Falou que algumas atividades de limpeza que foram 

prometidas às comunidades do Conjunto Rouxinol e 

Jaderlândia pela PMC, infelizmente não se iniciaram até a 

presente data; Teceu comentário sobre a necessidade de 

se encontrar mecanismos para uma melhor coleta e 

destinação do lixo em nosso Município, pois da forma como 

está vai acabar comprometendo sobremaneira o meio 

ambiente, causando sérios problemas a saúde da 

população. O Vereador O Vereador Ronilson Sena falou 

sobre a importância de uma melhor conscientização da 



população com relação à preservação do meio ambiente, 

concordando com as palavras do Vereador Chagas Costa; 

Disse que no dia seguinte acompanhará o Senador Paulo 

Rocha até a Agrovila de Iracema, com a finalidade de 

tratar sobre alguns assuntos de interesse da comunidade 

daquela Agrovila, citando como exemplo a expansão do 

serviço de eletrificação naquela região; Disse esperar que 

o Prefeito Municipal dê andamento no convênio junto a 

EMATER, para que benefícios sejam possibilitados ao 

homem do campo em nosso Município.; Lembrou a todos 

sobre o “1º Encontro da Cadeia produtiva de Mandioca”, 

que se inicia nesta data no Sindicato Rural de Castanhal, 

esperando contar com a participação de todos nesse 

importante evento. O Vereador Márcio Costa comentou 

sobre o grau de precariedade em que se encontra o Centro 

de Educação Infantil “Caminho de Criança”; Parabenizou o 

Secretário Municipal de Obras por sua determinação em 

melhorar as vias públicas de nossa Cidade, mas que seu 

trabalho estava apenas se iniciando, pois muito há por ser 

feito em face do lastimoso estado de precariedade em que 

se encontra a malha viária de Castanhal; Disse que o 

Secretário Municipal de Infra-estrutura depois de um início 

de gestão um pouco conturbado, começou a desenvolver 

suas atividades com mais dinamismo e mesmo com todas 

as dificuldades da PMC, tem procurado fazer o que pode 

demonstrando estar imbuído em proporcionar benfeitorias 

à população; Por fim apresentou as Indicações Nºs. 160 e 

161/17. O Vereador Carlos Sampaio falou sobre a 

exigüidade do quadro de Agentes Comunitários de Saúde 

da PMC, motivo que tem dificultado um melhor 

atendimento às comunidades, principalmente na zona 

rural, enfatizando que o número de ACS tem que ser 

aumentado com urgência, sugerindo inclusive a realização 



de concurso público. Em apartes solicitados, tanto a 

Vereadora Regina Abreu quanto a Vereadora Luciana 

Castanheira, explicaram que realmente o quadro de ACS 

está aquém da necessidade de nosso Município, mas 

infelizmente o atual contingente só poderá ser alterado 

mediante autorização do Ministério da Saúde. Continuando 

o Vereador Agradeceu a explicação das Vereadoras que o 

apartearam; Disse ter recebido denúncia de que há ACS 

deixando de fazer as visitas à comunidade, para 

desenvolver atividades agrícolas e mesmo assim, ainda 

têm sua presença funcional diária confirmada, mas que irá 

proceder a averiguações para saber se realmente a 

denúncia tem procedência; Disse que é notório que alguns 

secretários da Prefeitura já avançaram em suas atividades, 

citando como exemplo os Secretários de Obras, de 

Esporte, de Agricultura, dentre outros, salientando que 

quando merecem, é justo se fazer os elogios e 

agradecimentos por suas ações em favor da população; 

Falou ainda sobre outros assuntos relevantes para a 

coletividade castanhalense. O Vereador Edivam 

Damasceno comentou sobre a necessidade de uma melhor 

orientação ao produtor rural, no que tange ao manuseio 

correto dos produtos e defensivos agrícolas; Apresentou o 

Requerimento nº 1169/17. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha, usou a tribuna e 

parabenizou a FUNCAST pela realização do evento que 

culminou com o convênio junto ao Ministério do Turismo, 

inserindo Castanhal oficialmente na rota turística da 

Região Norte, fato este que trará inúmeros benefícios para 

o nosso Município; Disse que na gestão do ex-prefeito Hélio 

Leite havia uma coleta ordenada do lixo doméstico e 

hospitalar, mas infelizmente na gestão anterior essa 



política deixou de ser praticada, mas espera que o Prefeito 

Pedro Coelho possa com sua visão administrativa, retomar 

a coleta descentralizada, trazendo benefícios ao meio 

ambiente e, por conseguinte à população; Disse que mais 

profissionais médicos estão sendo contratados para 

atendimento nos postos médicos que se ressentem de 

especialistas como ginecologistas e obstetras. Depois de 

finalizar sua oratória reassumiu seu lugar na Mesa dos 

trabalhos e chamou o Vereador Alacir Júnior para usar a 

Tribuna. O Vereador comunicou recebeu informações de 

que a Guarda Municipal de Castanhal será contemplada 

com recursos financeiros na ordem de quinhentos mil 

reais, através de emenda coletiva de alguns Deputados 

Estaduais, dentre os quais o Deputado Júnior Hage, fato 

que demonstra ter sido salutar a realização da audiência a 

respeito da segurança pública acontecida nesta Câmara, 

parabenizando a Presidente Luciana Castanheira e os 

demais Vereadores deste Poder Legislativo, que fizeram o 

esforço de trazer a discussão esse importante assunto. 

Depois de ser informada de 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: 108, 110, 112, 114 (Nivan 

Noronha), 111 (Nivan Noronha, Márcio Costa, Carlos 

Sampaio e José Janildo) – em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. As deliberações sobre os 

Requerimentos do Vereador Edivam Damasceno que 

constavam na pauta desta sessão, foram transferidas para 

a próxima reunião a pedido do autor. Encerrada a 1ª Parte 

da Ordem do Dia, foi lida a única matéria em pauta na 2ª 

Parte, como se segue: 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 à 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. Não mais havendo 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 onze horas e dez minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

trinta dias do mês de março do ano de dois mil e 

dezessete.  

 


