
Ata da 50ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezessete 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), 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). Estava ausente somente o 

Vereador Edivam Sousa Damasceno (PR). Dando início 

aos trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador 

Nivan Noronha que fizesse a leitura do texto bíblico, 

tendo o mesmo proferido “Isaias 51: 17 a 20”. 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. 1417 a 1419 (Chagas Costa). 

Encerrado o Pequeno Expediente a Senhora Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos no Grande Expediente. Depois 

de ser informada que não havia vereador inscrito, 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. 1387 a 1389 (Jorge Luiz), 1391 

(Jorge Luiz e Chagas Costa), 1392 a 1394 (Marlon 

Costa), 1408 (Chagas Costa), 1409, 1410, 1412, 1413, 

1415, 1416 Nivan Noronha), 1411 (Nivan Noronha, João 

Amaro e Orisnei Nascimento), 1414 (Nivan Noronha e 

Márcio Costa) – Em discussão e votação foram 

aprovados por unanimidade. O Requerimento nº 

1390/17 do Vereador Jorge Luiz foi retirado de pauta a 

pedido do autor. Projeto de Lei nº 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” – Em 

discussão, o Vereador Carlos Sampaio solicitou vistas 

à matéria. Projeto de Lei nº 004/17, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre o atendimento prioritário 

na transmissão de processos administrativos no 



âmbito do Município de Castanhal e dá outras 

providências” – Em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Não havendo mais matérias para 

deliberação do Plenário a Senhora Presidente encerrou 

a Ordem do Dia e como ainda havia tempo franqueou a 

palavra para explicações pessoais. O Vereador Nivan 

Noronha disse que não se fará presente na visita às 

obras do Hospital Regional de Castanhal, por entender 

que se trata de uma promoção partidária do Prefeito 

Pedro Coelho e também em respeito aos Deputados 

Márcio Miranda e Hélio Leite, que não foram 

convidados.  Vereadora Luciana Castanheira disse que 

o convite para visitar as obras do HRC não partiu do 

Prefeito Pedro Coelho e sim do Deputado Márcio 

Miranda, que sugeriu aos vereadores e ao Prefeito 

Municipal que se fizessem presentes quando da visita. 

O Vereador Idalmir Rodrigues disse que não importava 

quem estaria presente na visita, pois o importante é 

que os vereadores fiscalizem as obras para que o 

hospital seja concluído o mais breve possível; Disse 

que houveram algumas modificações no sistema de 

pactuação da saúde e a população tem que tomar 

conhecimento sobre as especialidades que estão 

sendo oferecidas na Clínica Magalhães; Disse que esta 

Casa Legislativa tem que trabalhar unida para 

enfrentar o preconceito que existe por parte do Poder 

Executivo Municipal. O Vereador Alacir Júnior se 

reportou a falta de respeito de alguns secretários 

municipais, que fazem pouco caso às matérias 

aprovadas nesta Casa de Leis, como se as 



reivindicações feitas pelos vereadores não fossem 

anseios da população e quando são realizados os 

serviços solicitados, dão a entender que a idealização 

partiu do Prefeito Municipal. O Vereador José Janildo 

disse que recentemente havia feito uma visita à 

Igarapé-Açú sua cidade natal e o que viu foi uma 

cidade que tem buscado se modernizar, citando 

algumas ações que vêm sendo desenvolvidas pelo 

atual Gestor Municipal que poderiam servir de exemplo 

para Castanhal. O Vereador Rafael Galvão fez suas as 

palavras do Vereador Nivan Noronha justificando que 

também não estará presente na visita às obras do 

Hospital Regional de Castanhal. O Vereador Carlos 

Sampaio disse ser importante que está Câmara fique 

atenta com referência a aplicabilidade dos recursos 

alocados para as obras do HRC, pois muitas são as 

nuances que envolvem o projeto de construção. O 

Vereador Márcio Costa disse ser impressionante a 

falta de ações por parte do Executivo Municipal, 

principalmente no tocante a preservação do meio-

ambiente, o que torna a cidade suja e com aspecto de 

cidade abandonada; Disse que o conceito de “verear” 

vem sendo deturpado ao longo dos tempos, onde a 

população tem a pensamento de que o legislador tem 

poderes e recursos para executar obras e serviços, 

quando na verdade esse é o papel do Poder Executivo. 

O Vereador Chagas Costa disse esperar que a PMC dê 

uma melhor atenção ao Bairro Jaderlândia; Disse que 

suas palavras com relação ao transporte de esterco 

pelas ruas do bairro Jaderlândia foram mau 



interpretadas por um determinado empresário, que 

entendeu que Ele estava criticando o seu 

empreendimento, quando na verdade criticou a falta de 

estrutura para disponibilizar uma rota que não fosse 

residencial; Disse que sempre irá se pronunciar em 

favor das comunidades que representa nesta Casa de 

Leis. O Vereador Jorge se reportou à algumas ações 

do Executivo Municipal, salientando a importância dos 

Poderes Executivo e Legislativo caminharem juntos 

em favor da população, respeitando as nuances que 

competem à suas alçadas. Não havendo mais 

manifestação a Senhora Presidente agradeceu a 

presença de todos e precisamente às dez horas e 

quarenta minutos deu a sessão por encerrada. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos dezessete dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 


