
Ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos onze 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 

Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), 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) e Ronilson Correa de Sena 

(PSDB). Estavam ausentes os Vereadores Welton Marlon da 

Silva Costa (PSDC) e Francisco das Chagas do Ó da Costa 

(DEM), que se encontravam acamados. Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou à VereadoraVânia 

Nascimento que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a 

mesma proferido o “Salmo 24: 1 a 8”. Em seguida, foi 

aberto o Pequeno Expediente como 2º Secretário fazendo 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: Projeto de Lei nº 

012/17, da Vereadora Vânia Nascimento, que “Institui a 



Campanha Permanente de Informação, Prevenção e 

Combate à Depressão no Município de Castanhal e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 013/17, do Vereador 

José Arledo, que “Dispõe sobre modificação na 

nomenclatura de via pública e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 014/17, do Vereador Ronilson Sena, que 

“Institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao 

Tráfico de pessoas”; Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/17, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 

desta Câmara, que “Dispõe sobre a prestação de contas da 

Prefeitura Municipal de Castanhal, exercício financeiro de 

2006 e dá outras providências”.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 Idalmir 

Rodrigues disse ser importante que os Vereadores sejam 

informados pela SEMED, quais os motivos que levaram a 

PMC cancelar o processo licitatório concernente à 

Merenda Escolar; Disse que o Secretário Municipal de 

Saúde em uma reunião que participou, prestou 

esclarecimentos a respeito do credenciamento de 

entidades de saúde para prestarem serviços à população 

através do SUS –Sistema único de Saúde em nosso 

Município; Disse que em decorrência da não liberação de 

leitos de UTI nas nossas unidades de saúde em 

atendimentos pelo SUS, tornou-se alarmante os índices de 

óbitos verificados em Castanhal, salientando que esse 

problema se agrava se levarmos em conta a dificuldade de 

atendimento na Clínica Francisco Magalhães. O Vereador 

Antonio Leite disse que é importante se fazer uma 

campanha de esclarecimento para que a população se 

conscientize da necessidade da coleta seletiva como 

forma de preservação do meio ambiente e ainda como 



geração de empregos, mas para isso o Poder Público tem 

que procurar mecanismos que motivem a instalação de 

usinas recicladoras para tratarem o lixo recolhido; Disse 

que no próximo dia dezesseis de maio, O Engenheiro da 

Secretaria de Desenvolvimento, pesquisa e incentivo do 

Gabinete do Estado, Doutor Lourival da Silva Ribeiro, 

estará em Castanhal com a finalidade de se reunir com a 

Secretária Municipal de Indústria e Comércio, visando 

discutir sobre as nuances que envolvem a implantação de 

um sistema seletivo de coleta de lixo; Falou sobre a 

manifestação que está programada para acontecer com 

referência ao suicídio causado principalmente por fatores 

depressivos. O Vereador Jorge Luiz disse que estava 

bastante feliz por Deus lhe ter permitido comemorar mais 

um ano naquele dia, agradecendo as manifestações de 

carinho que lhe foram direcionadas; Disse que infelizmente 

mais uma ação correlata a falta de segurança pública foi 

observada em nossa Cidade. Desta feita na Escola Maria 

Conôr que teve suas dependências invadidas por meliantes 

que fizeram um verdadeiro “arrastão” e perpetrando atos 

de agressões físicas a professores e alunos; Disse que até 

o presente momento muito pouco do que foi prometido 

pelos representantes do Governo do Estado na audiência 

sobre segurança pública realizada nesta Casa; Parabenizou 

a ROCAN e a Guarda Municipal por suas ações visando na 

medida do possível, proporcionar uma melhor segurança 

pública aos munícipes; Falou sobre os Jogos Estudantis 

Castanhalenses deste ano, que terá sua abertura às 

dezessete horas de hoje no Ginásio Loyola Passarinho. O 

Vereador Chagas Costa convidou os presentes para uma 

vasta programação social, cultural e esportiva que será 

realizada no período de quinze a vinte de maio do ano em 

curso; Falou sobre o consórcio dos municípios envolvidos 



com o projeto de instalação de uma usina captadora de 

lixo e tratamento que está em fase final de discussão, e 

que muito em breve estará sendo colocado em prática, o 

que trará muitos benefícios à nossa Região. O Vereador 

Ronilson Sena Parabenizou nas pessoas das Vereadoras 

desta Casa de Leis, todas às mães castanhalenses pelo 

seu dia comemorativo que acontecerá no próximo 

domingo; Disse que a criminalidade tem crescido 

assustadoramente e o que se vê são policiais que mesmo 

com toda boa vontade não estão devidamente equipados 

para combater meliantes com grande poder bélico, como 

se tem visto cotidianamente nos noticiários; Disse que a 

legislação ultrapassada de nosso País é o principal motivo 

para essa problemática, o que se vê são leis que só dão 

direitos aos criminosos em detrimento do cidadão de bem, 

onde a polícia até cumpre seu papel, fazendo apreensões e 

prendendo os bandidos, mas infelizmente acabam sendo 

liberandos nas audiências de custódias, que em seu ponto 

de vista apenas tira a responsabilidade dos ombros da 

Justiça, deixando a população a mercê da bandidagem; 

Disse que o Governo do Estado atual é uma vergonha e 

mesmo sendo do Partido do Governador não vai ser 

conivente com esse desgoverno, pois seu compromisso é 

para com o povo que o escolheu nas urnas para 

representá-los neste Parlamento Municipal; Fez suas as 

palavras dos oradores que o antecederam e se reportaram 

sobre a falta de leitos de UTI para os pacientes de 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 que 

tomou conhecimento a respeito da suspensão do processo 

licitatório referente à Merenda Escolar, esclarecendo que 

segundo informações, o motivo foi de ordem técnica e que 



todo o processo já está sendo refeito com celeridade 

extrema e muito em breve a merenda escolar já estará 

sendo distribuída nas nossas unidades educacionais; 

Teceu comentários a respeito de alguns eventos relativos 

ao “Dia das Mães”, desejando a todas as mães deste Poder 

Legislativo um domingo repleto de alegrias. 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: Indicação nº. 137/17, do Vereador Marlon Costa – 

em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade; 

Requerimentos nºs. 1193/17, do Vereador Chagas Costa -  

Colocado em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 010/17, da Vereadora 

Luciana Castanheira, que “Declara de utilidade pública a 

Associação Beneficente Nossa Senhora de Fátima e dá 

outras providências” – Em discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 001/17, do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre drogas, e 

dá outras providências” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Encerrada a 1ª Parte, o 1º 

Secretário fez leitura da única matéria em pauta em 2º 

turno, 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” – A Emenda 

modificativa apresentada pelo Vereador Edivam 

Damasceno foi colocada em discussão e votação, sendo 

rejeitada por maioria, com votos favoráveis apenas dos 



Seguintes Parlamentares: Edivam Damasceno, Alacir 

Júnior, Márcio Costa e Luciana Castanheira. A Emenda 

Modificativa de autoria do Vereador José Arledo foi 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada por 

maioria, com votos contrários dos Vereadores Alacir 

Júnior, Márcio Costa e Edivam Damasceno. Colocado o 

Projeto de Lei já com a emenda aprovada, o mesmo foi 

acatado por maioria, com votos contrários dos Vereadores 

Edivam Damasceno e Alacir Júnior. 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 terminado agradeceu a presença de todos 

e precisamente às doze horas encerrou a sessão. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos onze dias do mês de maio 

do ano de dois mil e dezessete.  


