
Ata da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos trinta 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), Francisco das Chagas do Ó 

da Costa (DEM), 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), 

Vânia Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva 

Costa (PSDC). Dando início aos trabalhos, a Presidente 

solicitou ao Vereador Nivan Noronha que fizesse a leitura 

do texto bíblico, tendo o mesmo proferido “Amós 2: 6 a 9”. 

Em seguida, foi aberto o Pequeno Expediente com o 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: Requerimentos nºs: 1241 a 1262 (Idalmir 

Rodrigues), 1263 (Luciana Castanheira), 1264 (Vânia 



Nascimento). Encerrado o Pequeno Expediente, a Senhora 

Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Nivan Noronha, seus substituto legal e retirou da sessão a 

fim de resolver assunto administrativo. Prosseguindo com 

os trabalhos o Presidente abriu o Grande Expediente e 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos, como seguem: O Vereador Chagas 

Costa disse que a população tem reconhecido todo o 

esforço que os vereadores deste parlamento têm feito na 

busca de melhorias para nosso Município. Por onde tem 

andado a recepção tem sido bastante favorável; Falou 

sobre importância de mais avanços com relação a atenção 

que se deve dispensar aos nossos idosos, sendo 

necessário e premente uma maior integração entre os 

poderes constituídos, visando mecanismos que possam 

atender melhor aqueles que fazem parte da terceira idade. 

O Vereador Nivan Noronha passou a direção do trabalhos 

ao Vereador Orisnei Nascimento, seu substituto 

hierárquico e usando a Tribuna falou sobre a festa do 

“Divino Espírito Santo”, que tradicionalmente é realizada 

na Agrovila de Macapazinho, salientando inclusive que fez 

algumas solicitações de prestação serviço à PMC naquela 

Agrovila, para que o evento possa ser realizado com 

sucesso; Disse que a situação política que ora se observa 

no Planalto Central, certamente pode se refletir no 

restante do País, e isso o deixa bastante preocupado, já 

que se Michel Temer deixar a presidência, certamente 

haverá alteração no quadro de ministros, e a possibilidade 

de Helder Barbalho deixar o Ministério da Integração 

Nacional é muito grande, ocasionando a perda de recursos 

já acordados para Castanhal, mas em uma conversa que 

teve com o Deputado Federal Hélio Leite, ficou mais 

tranquilo, pois o mesmo lhe confidenciou que só faltam 



pequenos detalhes para a assinatura do convênio em 

questão, procedimento que muito em breve estará sendo 

firmado; Teceu comentário sobre o “Pró-Jovem”, 

enfatizando que os repasses de valores referentes às 

bolsas de estudos estão bastante atrasados e em breve, as 

turmas já estarão se formando e precisam do referido 

benefício; Disse ter pedido a inclusão das Agrovilas 

Macapazinho e São Sebastião, no programa do Governo 

Federal que trata da expansão da rede de água tratada 

para a zona rural; Por fim, apresentou em parceria com o 

Vereador João Amaro o Projeto de Lei nº. 016/17, que 

“Denomina via pública e dá outras providências”. Depois de 

reassumir a presidência, O Vereador Nivan Noronha 

solicitou que o 1º Secretário continuasse com a chamada 

dos vereadores inscritos. O Vereador Carlos Sampaio disse 

que mais uma vez nosso País foi notícia internacional e 

mais uma vez de forma vergonhosa. Os protestos quanto a 

situação política se transformaram em atos de 

vandalismos, onde houveram danos ao patrimônio público 

e privado na Capital do País; Disse que a paciência do povo 

brasileiro com relação às mazelas dos maus políticos já se 

tornou insuportável e isso faz com que essa impaciência se 

transforme em revolta, como se verificou na última quarta-

feira (24/05/2017). No entanto, discordava da forma que 

vândalos agiram em nome do inconformismo e espero que 

ações dessa natureza não voltem mais a acontecer; Disse 

que a preocupação do Vereador Nivan Noronha referente a 

possibilidade de Helder Barbalho ser substituído, caso 

Michel Temer deixe a presidência, é algo que pode sim 

acontecer, mas quanto aos recursos já prometidos para 

Castanhal isso é uma questão no seu ponto de vista 

irreversível e só falta a assinatura do convênio que se dará 

em breve, corroborando com o que foi confidenciado pelo 



Deputado Hélio Leite já confidenciou ao Vereador Nivan 

Noronha. O Vereador Márcio Costa falou sobre a perda de 

nossa cultura, que ao longo do anos vem sendo 

paulatinamente esquecida em face da modernização 

imputada pelas mídias sociais, e como prova disso citou 

uma novela da Rede Globo, que tem desvirtuado e exposto 

nosso Estado de forma pejorativa, demonstrando 

cabalmente o preconceito e discriminação do sulista para 

com o povo nortista. O Vereador Ronilson Sena fez leitura 

de um folder a respeito do “I Encontro da Cadeia Produtiva 

do Dendê”, que será realizado no próximo dia trinta e um 

do corrente mês, no Sindicato Rural de Castanhal; Pediu 

que a Mesa dos Trabalhos veja a possibilidade de seu 

Projeto de Lei nº 007/17, que “Regulamenta as atividades 

de Moto-Frete no Município de Castanhal, dispõe sobre a 

atuação dos Motoboys e dá outras providências”, ser 

colocado em pauta para deliberação antes do recesso 

parlamentar; Disse que a Prefeitura Municipal de Castanhal 

tem que se coadunar com esta Casa de Leis, no sentido de 

que ações de ambos os poderes sejam melhor divulgadas 

perante a opinião pública, e assim, a população saiba 

exatamente o que está sendo feito em favor deles; Outro 

fator que deve ser enfatizado é a necessidade de se 

promover a desburocratização dos serviços prestados pela 

PMC, visando facilitar o acesso dos munícipes quando 

estes se dirigirem aos seus diversos setores 

administrativos; Disse que os órgãos de fiscalização devem 

estar mais atentos para coibir abusos que estão sendo 

cometidos diariamente em nossa Cidade. Depois de ser 

informado que não havia mais inscritos, o Senhor 

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: 1215 ( Jorge Luiz e Alacir 

Júnior), 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1225, 1228, 1229 

(Jorge Luiz e Carlos Sampaio),  1219 (Jorge Luiz, Chagas 

Costa, Alacir Júnior e Carlos Sampaio), 1222, 1223, 1224, 

1226, 1227 (Jorge Luiz, Marlon Costa e Carlos Sampaio) - 

Em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. O Vereador Antonio Leite solicitou vistas ao 

Requerimento nº 1230/17, de autoria do Vereador Idalmir 

Rodrigues. Encerrada a 1ª Parte e não havendo matérias 

em 2º turno de deliberação, o Senhor Presidente encerrou a 

Ordem do Dia e mesmo observando que ainda havia tempo 

para o uso da Tribuna para explicação pessoal, o 

Presidente solicitou a compreensão dos parlamentares 

para que não usassem da prerrogativa regimental, pois a 

Presidente Luciana Castanheira convocou a todos os 

vereadores e vereadoras para uma reunião de gabinete tão 

logo esta sessão fosse encerrada. Assim, O Presidente 

agradeceu a presença de todos e precisamente às dez 

horas e quarenta minutos encerrou a sessão. Plenário 

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

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 

 

 


