
Ata da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos onze 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), Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), 

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 Edivam Sousa Damasceno (PR) que se 

encontrava acamado. Dando início aos trabalhos, a 

Presidente solicitou ao Vereador Ronilson Sena que fizesse 

a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido 

“Galatas 5: 1 a 6”. 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: O Vereador José Janildo falou sobre a 

necessidade da Agência da Caixa Econômica Federal, 

localizada na Avenida Barão do Rio Branco disponibilizar 

abrigo externo para os seus clientes e usuários, visando a 

devida proteção das intempéries do tempo, benefício este 

que já vem sendo solicitado por parlamentares desta 

Câmara há muito tempo e até agora não foi oferecido. O 

Vereador Carlos Sampaio fez comentário sobre Jesus 

Cristo e sua importância para a humanidade, enfatizando 

que todos aqueles que têm Deus no coração, devem seguir 

os ensinamentos e exemplos deixados pelo Mestre 

Nazareno. O Vereador Ronilson Sena comentou sobre as 

diversas comemorações que se darão durante o mês de 

abril, citando como exemplos: O Dia do Autismo e  o Dia 

Internacional de combate ao câncer, males que a cada dia 

que passa mais se observam obstáculos para o tratamento 

dos portadores, e, pediu ao Vereador João Amaro, 

presidente da Comissão de Saúde e à Vereadora Luciana 

Castanheira Presidente desta Câmara, que envidem 

esforços para que nosso Município passe a ter mais 

atenção e buscar recursos visando o tratamento dessas 

enfermidades; Falou também sobre o Projeto de Lei que 

reajusta o salário dos professores que até agora não foi 

enviado à esta Casa para tramitação; Por fim fez suas as 

palavras do Vereador Carlos Sampaio. O Vereador Antonio 

Leite disse que mesmo com todas as dificuldades 

encontradas ao assumir a PMC, Pedro Coelho e sua equipe 

de trabalho já fizeram vários serviços que haviam 

premência, no entanto, muito ainda há por ser feito e 

observa-se que alguns setores estão morosos, como é o 

caso do setor de saúde, o qual precisa avançar muito para 



ser ao menos satisfatório, não por incapacidade de seu 

Secretário, mas pela estrutura deixada por outras gestões. 

Outro seguimento da PMC que requer melhorias é a 

Educação e pediu que a Comissão de Educação desta Casa 

possa olhar com carinho para a resolução de alguns 

problemas observados em escolas de nossa Cidade, como 

exemplo a Escola Latif Jatene; Convidou os presentes para 

o espetáculo teatral “Via Crucis”, que será apresentado na 

noite deste dia no palco público localizado na Praça da 

Bandeira em frente à escola Cônego Leitão. O Vereador 

Marlon Costa disse que o Prefeito Municipal tem sido muito 

corajoso, pois tem colocado dedo em “feridas” que há 

tempos têm sido um verdadeiro câncer na administração 

de outros gestores; Disse que a Secretaria de Saúde já tem 

que estudar a criação de um centro fisioterápico próprio, 

com piscina e outros equipamentos necessários a 

recuperação dos pacientes que necessitam de exercícios 

de reabilitação e de baixo impacto, pois o tratamento 

realizado em órgãos e entidades particulares se torna 

dispendioso e muito exíguo; Teceu comentário sobre a 

reunião realizada na segunda-feira passada nesta Casa de 

leis, oportunidade em que foram tratados assuntos 

inerentes à Agricultura de nossa Região; Apresentou o 

Requerimento nº 1170/2017;  Desejou a todos uma boa 

Páscoa. O Vereador Jorge Luis falou sobre a reforma do 

Centro educacional Infantil “Criança  Esperança”, 

localizado no Bairro Salgadinho, que foi concluída e 

entregue à Comunidade na semana passada; Parabenizou a 

equipe do Santa Rosa da Agrovila de Itaquí, por ter sido 

finalista do 1º Campeonato Feminino de Futebol de Campo. 

O Vereador Chagas Costa disse que os debates sobre a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, ocorridos  em audiência 

pública realizada no auditório do SESI no dia anterior, 



foram muito profícuos e certamente vários pontos 

debatidos, serão muito importantes para a elaboração da 

referida matéria que será posteriormente enviada à esta 

Casa para deliberação; Falou sobre outros assuntos de 

interesse da coletividade castanhalense; Parabenizou o 

Prefeito Pedro Coelho pela reforma do Centro de Educação 

Infantil “Criança Esperança”. O Vereador Idalmir Rodrigues 

também parabenizou o Prefeito Pedro Coelho pelo mesmo 

estar mais acessível a conversações com os vereadores e 

isso já é um ponto positivo; Disse que por requisitos 

obrigatórios, os diversos processos licitatórios estão 

demorando para serem concluídos, mas tão logo se passe 

por essa parte, a PMC já poderá adquirir equipamentos e 

suprimentos alimentícios destinados à Merenda Escolar; 

Disse que os secretários têm que ter a compreensão de 

que ao solicitar algum serviço através de propositura 

aprovada, o mesmo o faz em nome da comunidade a qual 

representa e é uma reivindicação oficial da população 

através deste Poder e deve ser ao menos analisado e 

respondido, para que assim o vereador possa dar uma 

resposta aos seus representados; Disse que se torna 

premente a busca por mecanismos que possam fomentar a 

criação de novos empregos em nosso Município; Convidou 

os presentes para a “manhã ao pé da cruz”, evento que 

será promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular na 

próxima sexta-feira, com saída às oito horas da Praça 

Inácio Koury Gabriel no Bairro da Estrela; Por fim 

apresentou o Projeto de Emenda a LOM nº 004/17, que 

“Dispõe sobre Emenda Aditiva à Seção V, Art. 240 da Lei 

Orgânica do Município de Castanhal e dá outras 

providências”. O Vereador Márcio Costa falou sobre o 

cumprimento de acordos firmados entre a UFPA e a 

SEMUTRAN, com relação à fiscalização do cumprimento do 



itinerário dos ônibus coletivos que fazem linha até aquela 

universidade; Parabenizou o Prefeito Municipal pela lisura 

com que foram feitas as obras de reforma do Centro 

Educacional Infantil “Criança Esperança”; Disse ser 

importante que haja parceria em todas as ações 

envolvendo os Poderes Municipais, prática esta que até o 

presente momento não está havendo; Falou o sucesso que 

foi a caminhada em prol do movimento autista e também 

aos demais eventos envolvendo  essa problemática; Disse 

que a acessibilidade pública ainda é um problema em 

nosso Município e que o Secretário Municipal de Obras tem 

que procurar resolver o quanto antes esse problema. O 

Vereador Nivan Noronha disse que a criação de mais uma 

sessão ordinária nesta Câmara foi de suma importância 

para uma maior representatividade e também para acelerar 

o processo de deliberação das várias propostas 

apresentadas pela edilidade em favor da população; Disse 

que os vereadores desta Casa têm sido parceiros com o 

Executivo, procurando serem pacientes, mas esperam que 

nos próximos meses as ações do Prefeito e sua equipe de 

trabalho possam ser mais efetivas e céleres; Disse que a 

administração municipal tem procurar desenvolver ações 

que resultem em benefícios urgentes para a população que 

nas últimas gestões foram desassistidas, e assim, possa 

justificar a confiança que lhe foi depositada pela 

população nas última eleições e o conduziram à Prefeitura 

de Castanhal; Disse que muitos obstáculos que ora o 

Prefeito enfrenta são resquícios de problemas deixados 

pela gestão anterior, mas que isso não pode ser usado 

como desculpa para que a situação não seja alterada para 

melhor como o povo castanhalense anseia. A Vereadora 

Luciana Castanheira passou a direção dos trabalhos ao 

Vereador Nivan Noronha, seus substituto regimental e 



usando a tribuna cumprimentou os presentes e fez 

lembrança do segundo ano de falecimento do Funcionário 

desta Casa Francisco Cordovil pedindo que fosse 

observado um minuto de silêncio em sua homenagem; 

Apresentou as Indicações nºs. 164, 165 e 166/2017; Teceu 

comentário sobre as ações da Secretaria de Saúde e da 

Secretária de Infraestrutura de nosso Município. 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 nºs. 127, 128, 129 e 130/17, Vereador 

Francisco das Chagas – em discussão e votação, as 

mesmas foram aprovadas por unanimidade. Requerimentos 

nºs. 1007, 1012 (Chagas Costa e Maria de Jesus), 1008, 

1010, 1011, 1013, 1014, 1017, 1019 a 1022 (Chagas Costa), 

1018 (Chagas Costa e Carlos Sampaio), 1025, 1026 

(Ronilson Sena), 1027 (Marlon Costa), 1031, 1033, 1034 

(Carlos Sampaio), 1032 (Carlos Sampaio e Marlon Costa) – 

Colocados em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Os Requerimentos de nºs: 1030 e 1035/17 do 

Vereador Carlos Sampaio, foram retirados de pauta a 

pedido do autor. O Vereador Carlos Sampaio solicitou 

vistas ao Requerimento nº 1029/17, de autoria do Vereador 

Nivan Noronha. Projeto de Emenda a LOM Nº 003/2017, de 

autoria do Vereador Nivan Noronha, que “Dispõe sobre 

Emenda Aditiva a Lei Orgânica do Município de Castanhal e 

dá outras providências” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade.  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 e trinta e cinco 

minutos encerrou a sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

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

dezessete.  

 

 

 

 


