
Ata da 49ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dez dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta e cinco 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, Romildo Márcio Ramos da Costa (PT) 

– 2º Secretário, Francisco das Chagas Conceição Costa 

(PV) – 3º 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), Maria de Jesus Oliveira Moreira (PTB), Rafael 

Evangelista Galvão (PSDB), Ronilson Correa de Sena 

(PSDB) e Vânia Nascimento da Silva (PHS). Estavam 

ausentes os seguinte parlamentares: Alacir Vieira 

Cândido Júnior (PSDC) – 1º Secretário, José Janildo 

Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, João 

Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz Rodrigues 

Marinho (PMN), José Arledo Marques de Souza (PROS), 

Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB) e Welton 

Marlon da Silva Costa (PSDC). Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador Márcio 

Costa que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o 

mesmo proferido “Daniel 8: 1 a 10”. 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: indicações nºs. 180, 181 e 

182/17, de autoria do Vereador Chagas Costa; 

Requerimentos nºs. 1408 (Chagas Costas), 1409 a 1415 

(Nivan Noronha); Projetos de Leis nºs: 020/17, do 

Vereador Rafael Galvão, que “Assegura ao consumidor 

que constatar a existência de produto exposto à venda 

com prazo de validade vencido dá o direito a receber 

gratuitamente outro produto idêntico ou similar, a sua 

escolha igual à quantidade e dá outras providências”; 

e 021/17, do Vereador Nivan Noronha, que “Insere no 

Calendário Oficial de eventos de Castanhal, o 

Aniversário da Agrovila de Macapazinho 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 Márcio 

Costa se reportou  mais uma vez aos absurdos 

observados no trânsito de Castanhal e depois de ter 

visitado o Município de Inhangapí onde recentemente 

foi implantado o sistema de fiscalização eletrônica, 

chegou à conclusão de já é tempo da administração de 

nosso Município também adotar o mesmo sistema de 

monitoramento; Falou sobre as diretrizes que norteiam 

o “Curso Cabanos”, que tem proporcionado aos alunos 

de menor poder financeiro um cursinho pré-vestibular e 



concursos públicos de grande  qualidade. Disse que 

ficou bastante  satisfeito com a atenção dispensada 

pela Diretora do Hospital Municipal e sua equipe de 

trabalho, quando da visita Dele, do Vereador Orisnei 

Nascimento e a da Vereadora Vânia Nascimento à 

mencionada Unidade de Saúde; Disse que foi 

observado por Eles durante a visita, a falta de 

condições para o devido atendimento emergencial, 

tendo sido sugerido que esse tipo de atendimento 

fosse direcionado para a UPA, pelo menos até que 

essa situação seja normalizada, assim como outros 

problemas ali verificados, como o acondicionamento  

do lixo  hospitalar em local apropriado. O Vereador 

Antonio Leite externou seus agradecimentos ao 

Senhor Landry Avelino pelo trabalho que tem 

desenvolvido a frente da Secretaria Municipal de 

Obras; Recebeu denúncia de que o lixo hospitalar 

estava sendo transportado em veículos  

convencionais, o que é totalmente irregular perante a 

legislação pertinente; Disse saber que os mencionados 

problemas já vêm ocorrendo desde outras gestões, 

mas que o Prefeito Pedro Coelho tem que buscar 

soluções para os problemas que antes não souberam 

resolver, pois são situações que requerem premência e 

o povo já não suporta tanta falta de humanidade por 

parte dos gestores que passaram por Castanhal. O 

Vereador Idalmir Rodrigues disse que pediu ao Prefeito 

Municipal, que autorizasse  o parcelamento das dívidas  

tributárias  no âmbito de Castanhal e o mesmo foi 

bastante sensível à ideia, baixando o Decreto Nº 



067/17, regulamentando a questão; Falou sobre o 

descumprimento das rotas dos coletivos urbanos de 

nosso Município, sem contar a necessidade da 

legislação que trata sobre o assunto ser reformulada 

com urgência, para que a população principalmente 

dos bairros periféricos possa ser melhor atendida; 

Disse ser importante que se agende uma reunião com 

o Secretário de Obras com a finalidade de se discutir o 

planejamento dos serviços de asfaltamento na zona 

urbana e rural de Castanhal. O Vereador Chagas Costa 

falou sobre o transporte irregular de dejetos de gado 

que é feito pelas ruas do Conjunto Rouxinol, o que 

deixa o ambiente naquele residencial irrespirável, 

salientando que os órgãos fiscalizadores devem tomar 

uma atitude com urgência para coibir tal prática; Disse 

que a coletora de dejetos fisiológicos localizada ao 

longo da principal via do Bairro Jaderlândia, tem 

deixado a população bastante insatisfeita em face do 

odor que emana dos bueiros; Disse que há ruas no 

Bairro Jaderlândia que já se encontram com seu 

asfalto bastante deteriorado e precisa que a PMC 

repare com urgência para que não acabem ficando 

intrafegáveis. O Vereador Carlos Sampaio se reportou 

sobre o fato ocorrido durante a entrega dos 

maquinários em Castanhal e que foi amplamente 

divulgado na mídia de forma deturpada com a 

finalidade de denegrir sua imagem perante a 

população castanhalense; Falou também sobre o 

processo que corre na justiça contra sua pessoa e que 

alguns dão como certo motivo para que o mesmo 



venha a perder seu mandato. No entanto, Tinha 

convicção de que um desfecho sobre a questão lhe 

será favorável, conforme informações lhe passada por 

seu advogado. A Vereadora Luciana Castanheira 

depois de passar a direção dos trabalhos ao seu 

substituto legal Vereador Nivan Noronha, usou a 

Tribuna e falou sobre a adequação cobrada pelo 

Ministério Público, quanto as vias e próprios públicos 

denominadas com nomes de pessoas vivas ou ligadas  

a autoridades políticas por parentesco; Disse que de 

acordo com o pedido da Vereadora Vânia Nascimento, 

a Câmara enviará Votos de pesares aos familiares da 

Jovem Jessica Viana, falecida no dia de ontem em 

consequência de acidente de trânsito na Cidade de 

Santa Izabel do Pará; Disse que qualquer vereador que 

quiser efetuar denúncia ao Ministério Público, não 

precisa que a Presidência dessa Casa tome para si 

essa incumbência, pois é prerrogativa do Legislador 

também fiscalizar a coisa pública, bastando para isso 

que o mesmo se dirija até aquele órgão e proceda 

pessoalmente com as denúncias que achar por direito; 

Comentou sobre alguns problemas verificados no 

Hospital Municipal de Castanhal; Disse que tudo que é 

feito nesta Casa de Leis é feito com a máxima 

transparência e é postado na página deste Poder, e 

ainda no “Portal da Transparência”, onde pode ser 

acessado por qualquer pessoa que tiver o devido 

interesse, enfatizando que sua administração tem sido 

desenvolvida atendendo as determinações da 

legislação e dos órgão fiscalizadores. Em apartes 



solicitados, recebeu a solidariedade dos vereadores 

Idalmir Rodrigues, Rafael Galvão, Nivan Noronha e 

Carlos Sampaio. Depois de reassumir seu lugar na 

Mesa 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: Os Requerimentos nºs. 1387 a 1394/17, do 

Vereador Marlon Costa foram retirados de pauta e 

deixado para ser deliberados na próxima sessão, 

quando o mesmo já está presente. Requerimentos nºs. 

1397, 1398, 1400 a 1405 (Luciana Castanheira, Carlos 

Sampaio e Chagas Costa), 1406 (Antonio Idalmir) – Em 

discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Os Requerimentos nºs. 1396 e 1399/17, 

da Vereadora Luciana Castanheira foram retirados de 

pauta a pedido da autora. Projeto de Lei nº 006/17, do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre alteração do 

Artigo 1º da Lei Municipal nº 009 de 07 de junho de 

2017, e dá outras providências” – Depois de grande 

discussão a matéria foi retirada da pauta para melhor 

análise por parte da edilidade.  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 doze horas e dez minutos 

deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro 

Pinto Filho, aos dez dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezessete. 



 

 

 

 


