
Ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte 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, Romildo 

Márcio Ramos da Costa (PT) – 2º Secretário, Francisco das 

Chagas Conceição Costa (PV) – 3° Secretário, Antônio 

Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), Antonio Leite de 

Oliveira (PSDB), Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), 

Edivam Sousa Damasceno (PR), 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). Estavam ausentes os 

seguintes Vereadores: Orisnei Silva do Nascimento (PROS), 

José Janildo Souza do Nascimento, João Amaro da Silva 

Filho (PDT) que estavam participando do 848º Encontro de 

Vereadores na Cidade de Brasília – Distrito Federal e ainda 

o Vereador Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC). Dando 

início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador 

Marlon Costa que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o 

mesmo proferido “Eclesiastes 3: 1 a 5”. Em seguida a 

Senhora Presidente convocou o Vereador Jorge Luiz para 

compor a 4ª Secretaria e solicitou ao Vereador Márcio 

Costa que passasse para a 1ª Secretaria, e ainda que o 

Vereador Chagas Costa assumisse a 2ª Secretaria e 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 

recebidos e expedidos, dentre os quais: O Requerimento 

nº. 1171/17, do Vereador Marlon Costa. Encerrado O 

Pequeno Expediente, a Presidente deu as boas-vindas às 

pessoas presentes na galeria e abriu o Grande Expediente 

solicitando ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos, como seguem: A Vereadora Maria 

de Jesus agradeceu ao Secretário Municipal de Educação 

pela celeridade com que resolveu o problema da falta de 

água na Creche "Maria Ruth”, localizada no Conjunto 

Residencial Rouxinol; Apresentou os Requerimentos nºs. 

1172, 1173 e 1174/17. O Vereador Chagas Costa fez 

comentário sobre uma reunião realizada na UEPA, com a 

presença do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Marapanim, ocasião em que foram discutidas ações 

direcionadas à preservação daquele importante rio e suas 

ramificações. Dentro deste contexto, sugeriu à Comissão 

de Meio ambiente desta Casa e aos demais vereadores que 

fizessem visitas aos rios e igarapés de nosso Município, 

com a finalidade de detectar os problemas existentes e 

desenvolver ações para preservar nossos mananciais 

hídricos. O Vereador José Arledo Falou sobre uma 

Indicação de sua autoria que visa ajudar a preservar o 

meio-ambiente e espera que o Prefeito Pedro Coelho da 

Mota seja sensível à sua proposição e encaminhe projeto 

de lei para ser discutido neste Parlamento Municipal. O 

Vereador Marlon Costa comunicou que o CRAS localizado 

no Bairro do Milagre, foi invadido na madrugada daquele 

dia e teve furtado vários equipamentos como 

computadores, impressoras dentre outros. Na ocasião não 

havia vigias guarnecendo o órgão; Disse que ocorrências 

como estas já estão se tornando corriqueiras justamente 

pela facilidade que os ladrões estão encontrando, já que os 



guardas municipais estão se recusando a trabalhar, com a 

alegação de não se sentirem seguros em face da falta de 

estrutura e armamentos; Disse que esta Casa não pode 

ficar alheia esta problemática e sugeriu que se fizesse uma 

reunião com o comando da guarda municipal para tratar 

sobre o assunto; Em seguida, pediu licença à Presidência 

para se retirar da sessão juntamente com o Vereador José 

Arledo, com a finalidade de participarem de uma reunião 

com um grupo de agricultores e o Prefeito Municipal, onde 

serão discutidos alguns assuntos inerentes a zona rural de 

Castanhal. O Vereador Antonio Leite se manifestou sobre o 

fatídico jogo “Baleia Azul”, um assunto que vem 

preocupando sobremaneira toda a sociedade brasileira, 

pois o referido jogo tem a única finalidade de induzir 

principalmente os jovens ao autoflagelo e até mesmo o 

suicídio; Fez leitura a respeito de um artigo que trata sobre 

a melhor maneira de se educar um filho, com criteriosas 

noções de direito e deveres. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Nivan Noronha, seus substituto regimental e usando a 

tribuna cumprimentou mais uma vez os presentes e se 

manifestou sobre o evento realizado nesta casa na manhã 

do dia anterior, onde foram tratados assuntos referentes 

ao Programa de aleitamento infantil, parabenizando o 

Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde, por suas 

preocupações com essa problemática; Lembrou que as 

quatorze hora deste dia, será realizada uma reunião para 

discutir sobre o novo contrato entre PMC e Hospital São 

José, visando a prestação de serviços à população 

castanhalense; comentou sobre o consórcio que irá 

implantar e gerenciar o aterro sanitário em nossa região; 

Falou que já se faz premente a realização de estudos 

visando a qualificação e o ordenamento da Guarda 



Municipal, e assim, os seus direitos e deveres possam ser 

melhor definidos em lei; Informou que no próximo dia vinte 

e seis do me corrente, será realizada uma sessão especial 

para a apresentação do Programa “SIM”, que gerenciará o 

transporte coletivo urbano de Castanhal e espera contar 

com todos os presentes neste importante evento. Depois 

de finalizar sua oratória a Vereadora Luciana Castanheira 

reassumiu seu lugar na Mesa dos trabalhos e depois de ser 

informada de que não havia mais parlamentares inscritos, 

encerrou o Grande Expediente e abriu a Ordem do Dia, 

solicitando ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

seguem: Requerimentos nºs. 1058 (Carlos Sampaio), 1085 

(Márcio Costa e Antonio Leite), 1086, 1087, 1089, 1092, 

1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100,  1040, 1042, 1046, 

1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1060, 1062, 1064 (Márcio 

Costa), 1088 (Márcio Costa e Rafael Galvão), 1101 (Maria 

de Jesus), 1117 (Alacir Júnior), 1119, 1120, 1121 (Ronilson 

Sena) – Colocados em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Os Requerimentos de nºs: 

1091, 1095 e 1096, todos de autoria do Vereador Márcio 

Costa foram retirados de pauta a pedido do autor por 

estarem prejudicados. O Vereador Antonio Leite solicitou 

vistas aos Requerimentos nºs. 1102 a 1114, todos de 

autoria do Vereador Chagas Costa.  Encerrada a 1ª Parte, a 

Senhora Presidente solicitou que fosse feita a leitura da 

única matéria em pauta da 2ª Parte da Ordem do Dia, como 

se segue Projeto de Lei nº. 009/17, do Vereador Idalmir 

Rodrigues, que “Dispõe sobre a definição de maus tratos 

praticados contra animais e dá outras providências” – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a ser tratado 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 vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezessete.


