
Ata da 43ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

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

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

Secretário, José Janildo Souza do Nascimento (PMDB) – 4º 

Secretário, Antonio Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), 

Antonio Leite de Oliveira (PSDB), Edivam Sousa 

Damasceno (PR), Francisco das Chagas do Ó da Costa 

(DEM), João Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz 

Rodrigues Marinho (PMN), Rafael Evangelista Galvão 

(PSDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB), Vânia Nascimento 

da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa (PSDC). 

Estavam ausentes os seguintes parlamentares:  Carlos 

Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), Francisco das Chagas 

Conceição Costa (PV), José Arledo Marques de Souza 

(PROS), Orisnei Silva do Nascimento (PROS), Maria de 

Jesus Oliveira Moreira (PTB) e Regina de Fátima da Silva 

Rodrigues (PMDB), que estavam participando de curso de 

capacitação para vereadores nas cidades de São Luiz do 

Maranhão e Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Dando 

início aos trabalhos, a Presidente solicitou à Vereadora 

Vânia Nascimento que fizesse a leitura do texto bíblico, 

tendo a mesma proferido “Mateus 23: 1 a 5”. 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: 

Indicação nº 175/17, do Vereador Chagas Costa. Encerrado 

o Pequeno Expediente, a Senhora Presidente abriu o 

Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que fizesse 

a chamada dos parlamentares inscritos, como seguem: O 

Vereador José Janildo disse que os vereadores desta Casa 

de Leis, têm que primar pela união dentro e fora desta 

Câmara, pois lá fora há muitas pessoas interessadas em 

denegrir o trabalho ora desenvolvido neste Parlamento 

Municipal, talvez com o objetivo de um dia também vir a 

ser um vereador; Fez menção aos comentários sem base 

feitos pelo apresentador Nildo Monteiro da TV 

Record/Castanhal, dizendo que o mesmo antes de tecer 

comentários infelizes e difamatórios, deveria antes vir à 

esta Casa e procurar saber o que os vereadores estão 

fazendo dentro de suas prerrogativas em favor da 

população. O Vereador Idalmir Rodrigues falou sobre a 

deficiência do setor de saúde em nosso Município, 

abordando a morosidade no agendamento de cirurgias 

eletiva, deixando os pacientes à espera dos procedimentos 

necessários, e, devido à demora na marcação das cirurgias 

muitos deles já chegaram à óbito; Disse que está 

elaborando uma moção visando convidar o Secretário 

Executivo de Saúde do Estado, Senhor Vitor Manuel Jesus 

Mateus, visando que o mesmo proceda esclarecimentos e 

indique o que de real o Governo do Estado poderá dispor 

para o setor de saúde em nosso Município. O Vereador 

Marlon Costa disse que na hora de se criticar o trabalho 

dos deputados estaduais, se deve ter o cuidado de não 

generalizar, pois nem todos estão omissos e em muitas 

situações os mesmos ficam de “mãos atadas”, da mesma 

forma que os vereadores com referência à administração 



municipal; Finalizando sua oratória, apresentou o 

Requerimento nº 1296/17. O Vereador Ronilson Sena disse 

que o Vereador quando chega a cobras ações mais 

enérgicas por parte dos deputados, o faz porque o povo 

clama por uma melhor atuação dos mesmos, já que o 

Governo do Estado pouco tem feito em favor de nosso 

Município, e essa cobrança tem que ser feita pelos nossos 

representante na ALEPA; Pensando desta forma é que 

continuará a usar a tribuna desta Casa para cobrar ações 

em favor da população castanhalense, pois o seu 

compromisso é com o povo que o elegeu; Por fim 

apresentou as Indicações nºs. 176 e 177/17. Não havendo 

mais parlamentares inscritos para usar a tribuna, 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 se seguem: Indicação nº 172/17, de autoria 

do Vereadora Edivam Damasceno – Em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimentos nºs. 

1289, 1290 (Edivam Damasceno), 1292 (Vânia Nascimento), 

1294 (Marlon Costa) – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. O Vereador José Janildo 

solicitou vistas ao Requerimento nº 1293/17, do Vereador 

Marlon Costa. Projeto de Lei nº 012/17, da Vereadora Vânia 

Nascimento e subscrito pelos Edis Antonio Leite. Marlon 

Costa e Ronilson Sena, que “Institui a Campanha 

Permanente de Informação, Prevenção e Combate à 

Depressão ao Município de Castanhal e dá outras 

providências” - Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 014/17, do Vereador 

Ronilson Sena e subscrito pelos Edis Alacir Júnior, Marlon 

Costa, Idalmir Rodrigues e Márcio Costa, que “Institui a 

Semana Municipal de Prevenção e Combate ao tráfico de 



pessoas” - Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 016/17, do Vereador Nivan 

Noronha, subscrito pelo Vereador João Amaro, que 

“Denomina via pública e dá outras providências” – Em 

discussão, o Vereador Marlon Costa solicitou vistas ao 

mesmo. Não havendo mais matérias para deliberação do 

Plenário em primeiro turno, a Senhora Presidente passou à 

2ª Parte da Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura da única matéria em pauta, como se 

segue: Projeto de Lei nº 001/17, da Vereadora Luciana 

Castanheira, que “Dispõe sobre a realização de coleta de 

amostra das águas dos reservatórios das escolas, creches 

e unidades de saúde do Município de Castanhal” - Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada 

mais havendo para ser deliberado, a Senhora 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 vinte minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.  

 


