
Ata da 48ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos oito dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

trinta minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales 

(DEM) – Presidente desta Câmara Municipal, 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), 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), 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). 

Dando início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao 

Vereador Rafael Galvão que fizesse a leitura do texto 

bíblico, tendo o mesmo proferido “Provérbios 4: 1 a 3”. 

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, conforme se encontram na 

Diretoria Legislativa da Câmara. Encerrado o Pequeno 

Expediente a Senhora Presidente solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos no Grande Expediente, como seguem: A 

Vereadora Maria de Jesus disse que mesmo com todos 

os seus requerimentos apresentados e aprovados 

nesta Casa, não conseguiu sensibilizar o Prefeito para 

que fossem realizados os serviços que as comunidades 

que representa fossem beneficiadas e isso a tem 

deixado bastante insatisfeita com a atual Gestão 

Municipal, mas espera que essa situação mude e suas 

reivindicações comecem a ser atendidas; Comunicou 

que o Hospital São José contratou novos ortopedistas 

para atenderem a população de segunda a segunda, e 

que em breve outros especialistas como urologistas 

serão contratados o que viabilizará procedimentos 

cirúrgicos de próstata poderão ser realizados aqui 

mesmo em Castanhal. O Vereador José Janildo disse 

que a Festividade de São João Bosco foi coroada de 

pleno êxito e a parceria com os Parlamentares Marlon 

Costa e Vânia Nascimento foi fundamental para o 

brilhantismo observado no evento; disse que era 

lamentável o estado em que as motocicletas enviadas 

para a Polícia Militar proceder as rondas na nossa 

Cidade, citando alguns casos em que policiais tiveram 

que empurrar as motos por terem apresentado 



problemas mecânicos. O Vereador Chagas Costa disse 

que tomou conhecimento através do Secretário 

Municipal de Habitação, que algumas residências do 

Residencial Jardim das Flores que em breve serão 

entregues a população estão sendo invadidas e 

dilapidadas; Disse que sua preocupação é que as 

mencionadas unidades residenciais sejam realmente 

entregues para quem precisa e não para 

especuladores; Apresentou o Requerimento nº 1407/17. 

O Vereador Jorge Luiz falou a respeito da creche 

criada por Ele e alguns professores e que devido a 

interferência do Presidente da Associação Comunitária 

local, tem passado por dificuldades para sua 

manutenção e pediu ao Secretário Municipal de 

Educação que envide esforços para que a creche 

possa receber recursos para que possa desenvolver 

suas atividades; Agradeceu ao Doutor José Guataçara 

por ter envidado esforços para que um moto-taxista 

que se acidentou pudesse ser atendido com urgência 

no Hospital Metropolitano; Disse que os motoristas de 

Castanhal em sua grande maioria desconhecem os 

procedimentos com relação às rotatórias. O Vereador 

Márcio Costa falou sobre a necessidade de um melhor 

planejamento no trânsito de Castanhal, com o objetivo 

de tornar o tráfego mais ordenado e humano, 

prevenindo assim acidentes como tem sido observados 

diuturnamente em nossa Cidade, sugerindo inclusive 

que se adote a fiscalização eletrônica para um melhor 

controle. O Vereador Ronilson Sena disse que 

finalmente os maquinários que serão utilizados nas 



obras da Rodovia que interligará a PA-136 

(Castanhal/Curuça) à PA-140 que dá acesso a Santo 

Antonio do Tauá já começaram a ser transportadas 

para se iniciarem os serviços e isso o deixa menos 

descontente com o Governo de Simão Jatene; Falou 

ainda sobre comentou sobre outros assuntos de 

interesse da coletividade castanhalense; Por fim 

apresentou a Indicação nº 179/17. O Vereador Nivan 

Noronha falou sobre o Círio de Macapazinho que foi 

realizado no último final de semana e contou com a 

participação de um grande número de devotos de 

Nossa Senhora de Nazaré; Disse que os caminhões 

compactadores de lixo que foram entregues ao 

Município no último sábado pelo Ministro Helder 

Barbalho, irá dinamizar sobremaneira a coleta de lixo 

na Cidade; Disse que em conversa com o Ministro da 

Integração Nacional, fez cobranças a respeito de 

reivindicações que já vinham sendo feitas a muito 

tempo e que se forem atendidas irão beneficiar em 

muito a população castanhalense. Depois de 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. 1351, 1366, 1382, 1384, 1386 

(Marlon Costa), 1352 a 1355, 1357 a 1365 (Marlon 

Costa e Jorge Luiz), 1385 (Marlon Costa, José Janildo 

e Nivan Noronha) – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. O Vereador Marlon Costa 



solicitou que seu requerimento de nº 1356/17 fosse 

retirado de pauta. O Vereador Chagas Costa solicitou 

vistas aos Requerimentos nºs. 1367 à 1381 e 1383, do 

Vereador Marlon Costa. O Vereador Nivan Noronha 

solicitou vistas ao Requerimento nº 1407/17, de autoria 

do Vereador Chagas Costa. O Vereador Ronilson Sena 

solicitou que sua Moção de nº 004/17, fosse retirada de 

pauta.  Não havendo mais matérias para deliberação 

do Plenário a Senhora Presidente encerrou a Ordem do 

Dia e como o tempo de reunião já havia terminado, 

agradeceu a presença de todos e precisamente às 

onze horas e vinte minutos deu a sessão por 

encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezessete. 

 

 

 


