
Ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos seis dias do mês de abril 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), 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) e Welton Marlon 

da Silva Costa (PSDC). Estava ausente somente o Vereador 

Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB). Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador José Janildo 

que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo 

proferido “Lucas 23: 1a5”. Em seguida 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 a ata foi colocada sob a 

apreciação do Plenário e como não houve manifestação em 

contrário à sua redação, foi considerada aprovada por 

unanimidade. Foram lidos alguns Expedientes, 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 

comunicou que na última segunda-feira fez visita à agrovila 

Calúcia. Na oportunidade pode constatar que aquela 

comunidade necessita com urgência que sejam realizados 

serviços de limpeza, desobstrução de valas e revitalização 

do cemitério local. Tal é o estado de precariedade que não 

é possível esperar a estiagem das chuvas e pediu ao 

Secretário Municipal de Obras que dê uma atenção 

especial para aquela Agrovila. O Vereador Jorge Luiz em 

resposta há algumas críticas direcionadas a esta Casa de 

Leis, disse que os vereadores de forma geral, não estão 

omissos com relação a nenhum assunto que envolva os 

interesses da população, muito menos no que diz respeito 

à Segurança pública, problema que tem preocupado 

sobremaneira a todos nós. Mas essa problemática é tão 

complexa e envolve diversos fatores, infelizmente os 

resultados da audiência conforme já foi dito pelo Vereador 

Márcio Costa na sessão anterior, serão paulatinamente 

observados, mesmo sabendo-se que o melhor seria se as 

soluções se dessem de forma imediata, mas se servia de 

alento, todos estão buscando mecanismos que 

possibilitem melhorias no setor; Disse que o Secretário 

Municipal de Infra-estrutura já está procedendo o 

mapeamento das zonas que estão sem iluminação pública 

e em breve já iniciar-se-á a implantação de luminárias ou 

colocação de lâmpadas onde se fizerem necessárias, e 

espera que a população tenha só um pouco mais de 

paciência com a gestão municipal, pois o Prefeito está 

imbuído em justificar a confiança nele depositada nas 

urnas; Por fim deu as boas vindas ao Secretário municipal 

de Finanças Karlan Vaccari Caldeira que acabara de 

chegar ao recinto do Plenário. O Vereador Orinei 



Nascimento agradeceu ao Secretário de Infraestrutura 

Pedro Paulo dos Reis Júnior, por ter ao menos amenizado o 

problema da falta de água no Bairro Pantanal; Disse que 

ficou sabendo do próprio Secretário Municipal de Obras, 

que outros serviços em breve estarão sendo direcionados 

para aquele bairro, que ora necessita com premência dos 

serviços de limpeza, desobstrução de valas e 

terraplenagem; Pediu ao referido Secretário, que também 

possa proceder da mesma forma com relação ao Morrinho, 

já que a situação também requer urgência por parte da 

PMC. O Vereador José Arledo falou que participou de uma 

reunião em que além da comunidade em geral, estiveram 

também o Prefeito Municipal, Alguns secretários e 

Assessores do Deputado Federal Hélio Leite, na 

oportunidade foram tratados assuntos inerentes a 

melhoramentos nos canais que cortam nossa Cidade; Disse 

ter percebido a boa vontade tanto do Deputado Hélio Leite 

como do Ministro da Integração Nacional Helder Barbalho, 

em solucionar o problema dos canais, bastando para que 

isso seja colocado em prática, que o Prefeito e sua equipe 

de trabalho busquem os mecanismos necessários junto ao 

Ministério da Integração Nacional, para que os recursos 

financeiros sejam disponibilizados, Citando como exemplo 

de pessoas que podem ajudar nessa questão, o Nome da 

ex-Secretária de Planejamento da PMC na Gestão de Hélio 

Leite engenheira Rione Hering, pessoa altamente 

capacitada e que já dispõe de um vasto material de 

pesquisa com relação a essa problemática. O Vereador 

Ronilson Sena falou sobre a reunião com a Comunidade da 

Agrovila Iracema, em que esteve presente juntamente com 

o Senador Paulo Rocha, oportunidade em que algumas 

ações correlatas à malha viária que atende aquela agrovila 

e outras adjacentes foram compromissadas pelo Senador; 



Disse que além das iniciativas que estão sendo 

trabalhadas em Brasília, outras por parte de abnegados em 

ajudar a Gestão Municipal também estão sendo 

desenvolvidas e certamente com a parceria entre poder 

público e iniciativa privada Castanhal poderá em breve se 

soerguer beneficiando a coletividade castanhalense; Por 

fim, apresentou o Requerimento nº 1169/17. O Vereador 

José Janildo disse que segundo informações do próprio 

Secretário Municipal de Saúde Doutor Silvan Francisco da 

Silva, o Hospital Regional de Castanhal será entregue e 

inaugurado no mais tardar no final de 2018; Disse que se 

realmente isso acontecer, será um avanço enorme no 

contexto do setor de saúde em nosso Município e outros da 

região nordeste paraense. O Vereador Márcio Costa fez 

agradecimentos ao Secretário de Obras Landry Adelino de 

Souza em ter se colocado a disposição dos moradores do 

Bairro Cariri em ouvir suas reivindicações e demandas para 

melhorias daquele bairro; Disse que essa atenção 

dispensada pelo Secretário de Obras para com a 

comunidade, tem que ser prática obrigatória e usual por 

parte dos demais secretários municipais, pois só assim as 

diversas problemáticas do Município poderão chegar aos 

ouvidos do Prefeito e dependendo de recursos e da boa 

vontade do mesmo, soluções possam ser encontradas e 

disponibilizadas à população em geral; Disse que agora 

com a Gestão de Pedro Coelho Chegando aos cem dias, se 

faz necessário que o mesmo possa apresentar um relatório 

de tudo que já foi feito durante esse tempo de 

administração e o que está agendado para ser feito nos 

próximos meses, pois assim a população ficará a par de 

suas ações e até mesmo menos crítica nas atuais 

cobranças; Falou se importante que o Prefeito Municipal 

crie uma equipe de planejamento independente de 



ideologia política, para buscar recursos federais e 

estaduais e gerenciar projetos que beneficiem nosso 

Município; Convidou a todos para a “Caminhada do 

autismo”, que será realizada no próximo sábado, com 

partida às 8h da Praça da Matriz, no centro da Cidade. O 

Vereador Chagas Costa falou sobre o fato da PMC ainda 

não ter levado suas ações até o Bairro Heliolândia e a 

comunidade continua clamando por benefícios e melhorias, 

pois desde o término da gestão de Hélio Leite, aquele 

bairro encontra-se esquecido pelo Poder Publico. A 

Vereadora Luciana Castanheira em aparte, disse que ouviu 

do próprio Secretário de Infraestrutura, que já está 

agendado o início dos serviços de colocação de luminárias 

naquele Bairro. Continuando o Orador disse ser um absurdo 

que a PMC não disponha sequer de um trator para roçagem 

de médio e grande porte, o que inviabiliza determinados 

serviços que ora são necessários. A Vereadora Vânia 

Nascimento comentou sobre a precariedade da malha 

viária e falta de iluminação pública dos Conjuntos 

Residenciais “Parque dos Buritis” e “Parque dos 

Castanhais”; Falou a respeito de uma reunião com a 

presença de moradores do Residencial “Jardim dos Ipês” 

na COSANPA, onde os mesmo cobraram da direção daquele 

órgão uma resolução quanto à falta de água naquela 

localidade; Falou sobre outros assuntos de interesse da 

coletividade castanhalense; Por fim Apresentou a 

Indicação nº 162/17. A Vereadora Luciana Castanheira na 

ausência momentânea do Vereador Nivan Noronha, passou 

a direção dos trabalhos ao Vereador Orisnei Nascimento, 

2º Vice-Presidente, e usando a tribuna cumprimentou os 

presentes e reportou sobre o que foi pautado na reunião 

em que participou na ALEPA; Disse esperar com grande 

interesse a inauguração do Hospital Regional de 



Castanhal, prometida pelo Governo do Estado para se dar 

até o final de 2018; Disse que recebeu convite para uma 

audiência pública a ser realizada na próxima segunda-feira 

no SESI de Castanhal, onde o tema será a elaboração do 

Projeto que versará sobre as Diretrizes Orçamentárias, que 

nortearão as ações do Poder Executivo Municipal, matéria 

esta que posteriormente será remetida a esta Câmara para 

deliberação; Disse que a FUNCAST realizará no próximo 

sábado nas dependências do SESC em nossa Cidade, o “1º 

Festival de Sabores e Cultura de Castanhal”; Lembrou a 

todos sobre a reunião que será realizada no Plenário desta 

Câmara no dia seguinte, onde serão tratados diversos 

assuntos voltados para a agricultura de nosso Município; 

Por fim apresentou a Indicação nº 163/17. Depois de 

finalizar sua oratória reassumiu seu lugar na Mesa dos 

trabalhos e 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 nº 125 (Edivam Damasceno) – em 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. As 

Indicações nºs. 121, 122 (Vereador Francisco das Chagas), 

124, 126 (Edivam Damasceno), foram retiradas de pauta a 

pedido dos autores. Requerimentos nºs. 970 a 973 (Chagas 

Costa), 974 (Maria de Jesus), 975 a 979, 983, 984, 987, 989, 

990 (José Arledo), 980, 981, 982 (José Arledo e Alacir 

Júnior), 986 (José Arledo, Jorge Luiz e Antonio Leite), 988 

(José Arledo e Antonio Leite), 992 (José Arledo, Jorge Luiz 

e Antonio Leite), 995 (Marlon Costa), 996 a 998 (Orisnei 

Nascimento), 999 a 1001 (Nivan Noronha, Chagas Costa, 

José Arledo e Antonio Leite) – Colocados em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos de nºs: 991, 993 (José Arledo), 994 (Marlon 



Costa), 1002 (Nivan Noronha), foram retirados de pauta a 

pedido dos autores por estarem prejudicados.  Encerrada a 

1ª Parte da Ordem do Dia, e não havendo matéria em pauta 

na 2ª Parte, a Presidente encerrou a Ordem do dia e 

observando que o tempo de reunião já havia expirado, 

agradeceu a presença de todos e precisamente às doze 

horas encerrou a sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezessete.  

 

 

 


