
Ata da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos quatro dias do mês de maio 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, Antonio Leite de Oliveira (PSDB), Carlos 

Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), Edivam Sousa 

Damasceno (PR), João Amaro da Silva Filho (PDT), José 

Arledo Marques de Souza (PROS), Jorge Luiz Rodrigues 

Marinho (PMN), Maria de Jesus Oliveira Moreira (PTB), 

Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Regina de Fátima da 

Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB) e 

Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). Estava ausente 

somente o Vereador Antonio Idalmir Rodrigues de Oliveira 

(PTB), que se encontrava participando de um Curso de 

Vereador na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte. Dando início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao 

Vereador Alacir Júnior que fizesse a leitura do texto 

bíblico, tendo o mesmo proferido o “Eclesiastes 24: 1 a 3”. 

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, dentre os quais: Ofício nº 

1243/2016/SEC-TCM, Encaminhando para apreciação e 

posterior deliberação desta Câmara, o Processo nº 

240012006-00 e demais volumes, referentes a prestação de 

contas da PMC, exercício de 2006, sob a responsabilidade 

do Senhor Hélio Leite da Silva, ex-prefeito de Castanhal, 

recomendando a aprovação com ressalvas. Encerrado O 

Pequeno Expediente, a Presidente abriu o Grande 

Expediente e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O 

Vereador Antonio Leite agradeceu a todos que envidaram 

esforços para atender um paciente que está necessitando 

de uma cadeira de rodas especial, dentre as quais a 

Vereadora Luciana Castanheira e outros parlamentares 

desta Casa; Disse que também foram conseguidos outros 

procedimentos que irão ajudar o mencionado paciente em 

seu tratamento, como consulta e exames. O Vereador 

Jorge Luiz Fez agradecimentos à Vereadora Maria de Jesus 

pelo procedimento cirúrgico que a mesma Lhe fez; Falou 

mais um latrocínio ocorrido em nossa Cidade, sendo que 

desta feita foi um cidadão oriundo de Santa Izabel do Pará, 

que teve sua vida ceifada covardemente em frente a 

agência do BANPARÁ, localizada na Avenida Maximino 

Porpino; Disse que mesmo com a audiência realizada nesta 

Casa, infelizmente muito pouco se viu de mudanças no 

setor de segurança pública em nosso Município, com os 

índices de criminalidade crescendo assustadoramente, 

salientando que até mesmo as motos que foram destinadas 

para Castanhal, são usadas e ainda vieram com suas 

documentações irregulares, o que impede que estejam 

sendo utilizadas pela Polícia em patrulhamentos; Disse que 

está faltando compromisso por parte de nossos 

representantes na ALEPA, mas espera que o povo seja 



mais criterioso quando forem realizadas as próximas 

eleições estaduais. O Vereador Nivan Noronha solicitou o 

envio de voto de pesar aos familiares do Senhor José 

Inácio da Costa, que faleceu recentemente na Capital do 

Estado, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, 

ocasionada por infecção hospitalar; Disse ter recebido 

informação da Procuradoria Jurídica do Município, dando 

conta de que o Projeto de Lei que versa sobre o Código de 

Postura de nosso Município, já está em fase final de 

elaboração e que em breve será enviado à Esta Casa para 

apreciação e deliberação do Plenário; Fez comentário 

sobre o mutirão que será realizado em Castanhal, visando 

o cadastramento dos pacientes que esperam por cirurgias 

eletivas; Disse quer o Deputado Federal Hélio Leite trará o 

Ministro Helder Barbalho à nossa Cidade, com a finalidade 

de manter conversações visando benefícios federais para 

Castanhal; Por fim, apresentou o Requerimento nº. 1189/17. 

O Vereador Chagas Costa O Vereador Chagas Costa disse 

que a vinda do Ministro Helder Barbalho à Castanhal será 

muito oportuna e os parlamentares desta Casa devem 

aproveitar o momento para apresentarem demandas em 

favor da população castanhalense; Apresentou o 

Requerimento nº 1190/17. A Vereadora Vânia Nascimento 

falou sobre a importância de se abrir discussão a respeito 

de uma doença silenciosa e que não damos muita atenção, 

mas que tem ceifado a vida de muitas pessoas, se 

referindo à “Depressão”, fazendo menção sobre a Jovem 

Vitória Santos que se suicidou na última terça-feira e pediu 

o envio de voto de pesar aos seus familiares e ainda, 

dentro deste contexto, apresentou o Requerimento nº 

1191/17, sugerindo estudos visando a criação de políticas 

voltadas a prevenção e tratamento da menciona doença. O 

Vereador José Janilson disse agradecer somente a Deus 



em primeiro lugar e depois às pessoas que lhe conferiram 

os votos necessários para que galgasse uma vaga neste 

Poder e pudesse lhes representar de forma condigna como 

tem procurado fazer até o presente momento; Fez 

agradecimentos aos Secretários Municipais de 

Infraestrutura e de Obras, extensivos às suas respectivas 

equipes de trabalho, que na medida do possível têm 

procurado atender os vereadores em suas reivindicações 

em favor do povo. O Vereador Ronilson Sena parabenizou a 

Vigilância Sanitária, a Defesa Civil e as polícias Civil e 

Militar, pela fiscalização que ora os mencionados órgãos 

têm desenvolvido em bares e similares de nossa Cidade; 

Disse ser inconcebível que outros municípios consigam 

recursos estaduais enquanto Castanhal é esquecido, 

creditando essa situação à fragilidade de nossos 

representantes na ALEPA; Outro fator preponderante para 

que essa situação venha perdurando a tanto tempo, é a 

falta de compromisso e sensibilidade do Governador Simão 

Jatene para com nosso Município, mas deixou claro que o 

povo não é ignóbil e nas próximas eleições muitas 

surpresas poderão ser observadas e políticos de momento 

pré-eleitoral acabem sendo preteridos por candidatos que 

realmente querem trabalhar em prol do povo; Disse que 

hoje sente vergonha da Justiça Brasileira, que pelos atos 

recém observados, está mancomunada com interesses 

dessa corja de corruptos que assolam nosso País. O 

Vereador Carlos Sampaio repudiou o Governo do Estado 

por não cumprir os contratos firmados com nosso 

Município, fazendo com o a Administração Municipal tenha 

que arcar com todo o ônus dos diversos programas 

implementados em sua totalidade; Disse que era visível o 

empenho do Secretário Landry Adelino em melhorar a 

malha viária de nosso Município. No entanto, sem os 



maquinários necessário, sua dedicação em desenvolver 

serviços simultâneos se torna quase que impossível; 

Também se reportou sobre a visita do Ministro Helder 

Barbalho ao Município de Capanema, salientando que 

espera com grande interesse a visita do mesmo também ao 

nosso Município. A Vereadora Luciana Castanheira depois 

de passar a direção dos trabalhos ao Vereador Nivan 

Noronha, seu substituto legal, usou a Tribuna e falou sobre 

o programa que ora está sendo desenvolvido nas escolas, 

esclarecendo e motivando os alunos com relação a 

importância da prevenção e combate às drogas; Convidou 

os vereadores e em especial os membros da Comissão 

Permanente de Saúde, a se fazerem presentes nesta Casa 

às quatorze horas deste dia, para participarem da abertura 

da “Pré-Conferência Municipal de Saúde”, que se dará 

também em todo o dia de amanhã; Comentou sobre o 

lançamento do Cartão “SIM” que acontecerá no dia 

seguinte na Praça da Matriz; Disse que antes do Ministro 

Helder Barbalho se dirigir até o Município  de Capanema, 

fará parada em nosso Município e seria de bom alvitre que 

os vereadores pudessem recebe-lo, visando já ensejar 

conversações antecipando a sessão especial que teremos 

com a presença do mesmo; Comunicou que serão 

realizados cadastramentos dos pacientes que necessitam 

de cirurgias eletivas, e que em breve serão submetidos a 

intervenção cirúrgicas; Comentou sobre outros assuntos 

correlatos ao setor de saúde de Castanhal; Por fim 

apresentou o Requerimento nº 1192/17. 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. 1179 a 1186 (Orisnei 

Nascimento e Luciana Castanheira), 1187, 1188 (Alacir 

Júnior) – Colocados em discussão e votação foram 

aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a ser 

discutido e votado a Senhora Presidente encerrou a Ordem 

do Dia e observando que o tempo de reunião já havia se 

exaurido agradeceu a presença de todos e precisamente 

às onze horas e vinte minutos encerrou a sessão. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos quatro dias do mês de 

maio do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 


