
Ata da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e sete 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) – 2º Vice-

Presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1º 

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), Rafael Evangelista Galvão 

(PSDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB) e Welton Marlon 

da Silva Costa (PSDC). Estavam ausentes os seguintes 

parlamentares: Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), 

José Arledo Marques de Souza (PROS), Maria de Jesus 

Moreira de Souza (PTB) e Regina de Fátima da Silva 

Rodrigues (PMDB), todos participando de Congresso de 

Vereadores na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 

Dando início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao 

Vereador Idalmir Rodrigues que fizesse a leitura do texto 

bíblico, tendo o mesmo proferido “Isaias 43: 1 a 5”. Em 

seguida a Senhora Presidente abriu 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 recebidos e 



expedidos, conforme se encontram na Diretoria Legislativa 

da Câmara. Encerrado O Pequeno Expediente, a Presidente 

abriu o Grande Expediente solicitando ao 1º Secretário que 

fizesse a chamada dos parlamentares inscritos, como 

seguem: O Vereador Jorge Luiz disse que a frota de ônibus 

que atende o transporte coletivo de nossa Cidade, em sua 

quase totalidade se encontra sucateada e com suas 

documentações irregulares, sendo necessário, portanto, 

uma ação mais enérgica na sua fiscalização por parte da 

SEMUTRAN; Disse que a tarifa estipulada nas passagens 

urbanas em Castanhal é altíssima se levado em conta as 

distâncias percorridas e seria de bom alvitre que o 

Conselho Municipal de Transporte revisse as mencionadas 

tarifas; Se reportou ao Cartão “SIM” que em sua ótica deve 

ser reformulado, pois os único que está sendo beneficiado 

é a empresa que gerencia o referido serviço. O Vereador 

Antonio Leite falou sobre a grande dificuldade que a 

população tem enfrentado ao se dirigir às USF (Unidades 

de Saúde Familiar) com o objetivo de conseguir 

medicamentos “tarja preta”, pois geralmente a resposta 

que dão é que está em falta; Comentou sobre a grande 

dificuldade de atender pacientes que necessitam de 

cadeiras de rodas especiais, pois as mesmas são de valor 

elevado e portanto de difícil acesso, e, pediu a seus pares 

que o ajudem a implantar um programa que vise angariar 

recursos para destinação da aquisição de equipamentos 

dessa natureza e outros que se fazem necessários. O 

Vereador Nivan Noronha também comentou sobre o 

Sistema de Transporte Coletivo de Castanhal, que 

conforme mencionado pelo Vereador Jorge Luiz, Não têm a 

mínima preocupação em atender condignamente a 

população, sendo necessária uma fiscalização rigorosa e 

uma melhor operacionalização dos serviços. A Vereadora 



Luciana Castanheira depois de passar a direção dos 

trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu substituto legal, 

usou a Tribuna e disse que visualizou no Facebook, a 

denúncia de que uma paciente não havia sido atendida na 

UPA com a realização de eletrocardiograma e a pessoa que 

postou a denúncia estava acusando os Vereadores desta 

Câmara e a Prefeitura de Castanhal de omissão. 

Preocupada que ficou com a denúncia, se dirigiu até 

aquela unidade de pronto atendimento para saber a 

veracidade dos fatos. A direção lhe informou que a referida 

paciente foi sim atendida com o eletrocardiograma, no 

entanto quando foi procurada para fazer outros exames 

necessários, constatou-se que a mesma havia se evadido 

na unidade; Disse que esta Casa de Leis tem se esmerado 

em buscar soluções para os diversos problemas que 

chegam aos ouvidos dos vereadores e não aceita em 

hipótese nenhuma ser acusada de omissão de socorro; 

Parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pela 

programação alusiva à prevenção e controle da 

hipertensão arterial; falou ainda sobre outros assuntos de 

interesse da coletividade castanhalense. Depois de 

reassumir seu lugar na Mesa dos Trabalhos e ser informada 

de que não havia mais parlamentares inscritos, a Senhora 

Presidente 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: 1161, 1162, 1163 (Edivam 

Damasceno e Marlon Costa), 1167, 1169 (Carlos Sampaio), 

1170, (Marlon Costa, José Janildo, Nivan Noronha e Edivam 

Damasceno), 1171 (Marlon Costa, José Janildo e Nivan 

Noronha), 1172, 1173, 1174, 1176 (Maria de Jesus), 1175 

(Chagas Costa), 1178 (Marlon Costa) – Colocados em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. O 



Requerimento de nº. 1165/17 de autoria do Vereador Carlos 

Sampaio, foi retirado de pauta por estar prejudicado. 

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. 005/17, 

da Vereadora Vânia Nascimento, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de uso de cores predominantes na 

bandeira do Município, quando da pintura dos prédios 

municipais e dá outras providências” – Em discussão, o 

Vereador Chagas Costa solicitou vistas à matéria. 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 onze horas e dez minutos encerrou a 

sessão. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e 

sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.  

 


