Ata da 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura,
realizada ao primeiro dia do mês de agosto do ano de
dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e
vinte 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) – 3º Secretário, José Janildo
Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antonio
Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB), Carlos Alberto de
Sousa Sampaio (PMDB), Edivam Sousa Damasceno
(PR), João Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz
Rodrigues Marinho (PMN), José Arledo Marques de
Souza (PROS), 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). Estavam ausentes os
seguintes parlamentares: Antonio Leite de Oliveira
(PSDB) e Francisco das Chagas do Ó da Costa (DEM).
Dando início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao
Vereador Idalmir Rodrigues que fizesse a leitura do
texto bíblico, tendo o mesmo proferido “Isaias 52: 1”.
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,

unanimidade.
recebidos

foi

Foram
e

considerada
lidos

expedidos,

aprovada

por

alguns

Expedientes

dentre

os

quais:

Requerimentos nºs. 1351 a 1387, 1393 a 1395 (Marlon
Costa), 1388 a 1392 (Jorge Luiz); Veto do Executivo
Municipal ao Projeto de Lei nº 001/17, de autoria da
Vereadora Luciana Castanheira, que “Dispõe sobre a
realização de coleta de amostra das águas dos
reservatórios das escolas, creches e unidades da
saúde do Município de Castanhal, para análise e dá
outras providências”; Projetos de Leis oriundos do
Executivo Municipal de nºs: 004/17, que “Dispõe sobre
o atendimento prioritário na tramitação de processos
administrativos no âmbito do Município de Castanhal e
dá outras providências”; 005/17, que “Dispõe sobre a
alteração da denominação da Guarda Municipal de
Castanhal e da nomenclatura do Cargo de Comandante
da Guarda Geral e dá outras providências”; 006/17, que
“Dispõe sobre alteração do Artigo 1º da Lei Municipal
nº

009

de

07

de

junho

de

2017

e

dá

outras

providências”. Encerrado o Pequeno Expediente a
Senhora Presidente solicitou ao 1º Secretário que
fizesse a chamada dos parlamentares inscritos no
Grande Expediente, como seguem: O Vereador Idalmir
Rodrigues disse que vivenciamos um período bastante
conturbado na política e em face disso o povo está
cada dia menos crédulo e descontente; Falou sobre a
disparada no preço dos combustíveis, o que causa

reflexos em todos os segmentos sociais, tornando o
governo de Michel Temer antipático com uma rejeição
maior do que a de Fernando Collor quando de sua
cassação; Disse que amanhã se dará a votação no
Congresso Nacional referente as denúncias contra
Michel Temer, mas pelas notícias e comentários
provavelmente

as

referidas

denúncias

serão

arquivadas, e isso, demonstrará que os congressistas
não estão se coadunando com suas bases; Disse que
esta casa tem que dinamizar ainda mais seu papel na
buscar

de

melhorias

nos

setores

primordiais

à

população castanhalense. O Vereador Chagas Costa
disse ter ficado satisfeito com as demandas que foram
discutidas nesta casa no primeiro semestre, mas
infelizmente inicia esse período ordinária cobrando as
mesmas coisas, pois a criminalidade tem atingido
índices

assustadores,

principalmente

nos

bairros

periféricos como o bairro de Jaderlândia, onde durante
o mês de julho constatou-se sete mortes violentas;
Falou sobre o grande número de pedintes que se
observa no centro comercial de Castanhal, o que é um
reflexo

da

pouca

governamentais

como

praticidade
a

das

Secretaria

entidades

Municipal

de

Assistência Social e espera que mais ações efetivas
sejam voltadas aos menos afortunados. O Vereador
José Janildo falou sobre os aumentos exacerbados
dos combustíveis e energia elétrica, fatores que
debilitam as finanças já escassas da população menos
abastada. O Vereador Orisnei Nascimento Parabenizou
a Coordenação dos Jogos de Verão do bairro da

Saudade e agradeceu à PMC pelo apoio ao mencionado
evento; Fez cobranças ao Secretário de Obras com
relação a limpeza e coleta de lixo no bairro da
Saudade e localidades adjacentes; Falou também
sobre grande fluxo de veículos que despejam o lixo
coletado na cidade no “lixão” localizado no bairro
Pantanal, o que torna a via de acesso bastante
perigosa para os transeuntes, principalmente aos
alunos

que

unidades

por

ali

trafegam

educacionais.

O

para

Vereador

chegarem
João

as

Amaro

agradeceu a PMC pelo apoio no evento social e
cultural realizado no distrito de Apeú; Falou sobre o
aumento preocupante de usuários de drogas ilícitas
em Castanhal, fator que tem contribuído sobremaneira
com os altos índices de criminalidade observados em
nosso Município, e, algo efetivo tem que ser feito de
forma premente para que possamos combater este
fatídico

problema

de

ordem

social;

Também

parabenizou o Deputado Hélio Leite por seu trabalho
ora desenvolvido na Câmara Federal e que tem trazido
recursos financeiros para Castanhal. O Vereador José
Arledo falou sobre a Lei que regulamenta a pintura
padronizada nos próprios públicos de nosso Município,
que foi aprovada e sancionada recentemente, mas que
não estão sendo cumprida pelo Executivo Municipal;
Disse que como essa mencionada Lei há outras tantas
que também não são levadas em consideração e que
esta casa deve cobrar com veemência e se preciso for
até com ações junto ao Ministério Público. O Vereador
Jorge Luiz parabenizou o Secretário Municipal de

Transporte e Trânsito, pelo excelente trabalho que
vem desenvolvendo a frente daquela Secretaria, onde
ações diuturnas estão sendo realizadas e coibindo o
trafego de veículos em situação irregular e os abusos
que vinham sendo perpetrados; Também parabenizou o
5º BPM que tem intensificado suas rondas e aprendido
vários

carros

celeridade,

e

motos

mesmo

roubadas

com

todas

com
as

bastante

dificuldades

estruturais e de pessoal que ora se observa. O
Vereador

Nivan

Noronha

também

parabenizou

o

Deputado Hélio Leite pelo recursos para Castanhal
advindos através de emendas parlamentares na ordem
de quinze milhões de reais e que certamente irá
proporcionar

melhorias

em

todos

os

setores

da

administração municipal, beneficiando sobremaneira a
população castanhalense. O Vereador Marlon Costa
comentou

sobre

as

ações

que

ora

estão

sendo

desenvolvidas pela Polícia Militar e Guarda Municipal e
que já apreenderam uma grande quantidade de armas
e drogas em bairros populosos como o Milagre;
Também apresentou as congratulações ao Deputado
Hélio Leite pelas emendas parlamentares destinadas
ao nosso Município; Falou sobre algumas obras e
serviços agendadas pelo Prefeito Municipal para se
iniciarem muito em breve e que beneficiará em muito a
zona rural de Castanhal; Disse que o momento não era
propício a vaidades pessoais ou políticas, pois a
população está ávida por ações públicas que tragam o
crescimento para nosso Município e esta Casa no que
for benéfico para o povo deve se coadunar com a PMC

para

que

esses

objetivos

sejam

alcançados.

A

Vereadora Luciana Castanheira passou a direção dos
trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seus substituto
regimental e usando a Tribuna pediu a Deus que
ilumine este Parlamento, para que em mais este
período ordinária que se inicia os anseios do povo
sejam colocados como prioridade pela administração
municipal; Fez alguns comunicados como a previsão
do início das obras do Hospital Regional de Castanhal
e as especialidades médicas que serão oferecidas à
população;

Por

fim

comunicou

que

estará

se

ausentando do Município para participar do 867º Curso
de Capacitação para vereadores, prefeitos, secretários
municipais,

gestores,

assessores

e

servidores

públicos, que acontecerá em Belo Horizonte, estado de
Minas Gerais, no período de dois a seis de agosto do
ano em curso e assim o Vereador Nivan Noronha
assumirá interinamente a presidência desta Câmara
Municipal até o seu retorno. Depois de reassumir a
presidência dos trabalhos e ser informada que não
havia mais inscritos, a Senhora Presidente deu o
Grande Expediente por encerrado 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: Requerimentos nºs. 1303, 1304
(Rafael Galvão), 1305 a 1324 (Idalmir Rodrigues) – Em
discussão

e

unanimidade.

votação,
Não

foram

havendo

mais

aprovados

por

matérias

para

deliberação do Plenário a Senhora Presidente encerrou
a Ordem do Dia e como o tempo de reunião já havia

terminado,

agradeceu

precisamente

às

doze

a

presença

horas

deu

de
a

todos

sessão

e
por

encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos
vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete.

