
Ata da 51ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e dois 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 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: Projeto de Lei 

nº 022/17, da Mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe 

sobre a política de pessoal e institui plano de carreira, 

cargos e salários, do quadro de servidores da Câmara 

Municipal de Castanhal, estabelece os níveis de 

vencimentos 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. O 

Vereador Alacir Júnior disse saber reconhecer os 

méritos dos secretários municipais quando estes 

realmente desenvolvem suas atividades a contento e 

agradeceu ao Engenheiro Pedro Paulo, Secretário 

Municipal de Infraestrutura pelo convite para visitar o 

bairro de Ianetama, onde está sendo realizado o 

serviço de iluminação pública; Também agradeceu ao 

Secretário Municipal de Assistência Social José 

Carvalho, pela atenção que tem lhe dispensando 

sempre que o procura. O Vereador Márcio Costa fez 

agradecimentos ao Engenheiro Boni, por ter atendido 

alguns requerimentos de sua autoria, direcionados ao 

Bairro Cariri; teceu comentário sobre a questão 

habitacional em nosso Município, comunicando que já 

havia feito várias incursões até a Caixa Econômica 

Federal em Belém, objetivando colher informações 

sobre as providências referentes aos problemas 



observados nos processos correlatos aos contratos 

habitacionais de Castanhal; Disse ser lamentável que 

esta Câmara não tenha sido informada oficialmente 

sobre a assinatura dos contratos referentes as 

unidades habitacionais financiadas pela CEF, que em 

breve serão entregues aos mutuários; Disse que não 

está havendo harmonia entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, e isso, pode acarretar uma série de 

contratempos causando um enorme prejuízo à 

Administração Municipal. A Vereadora Luciana 

Castanheira, comunicou que iria se ausentar da sessão 

com a finalidade de se fazer presente no evento de 

assinatura dos contratos já mencionados pelo 

Vereador Márcio Costa e solicitou ao Vereador Nivan 

Noronha, seus substituto regimental que doravante 

assumisse a direção dos trabalhos desta sessão e se 

retirou do plenário. O Vereador Idalmir Rodrigues disse 

que a assessoria do Ministro Helder Barbalho havia 

entrado em contato com esta Câmara objetivando 

agendar para o dia vinte e seis do mês corrente, uma 

sessão especial para tratar sobre assuntos de grande 

interesse da coletividade castanhalense e será 

importante que todos os parlamentares desta casa de 

Leis se façam presentes, visando apresentarem suas 

reivindicações em favor das comunidades que 

representam indistintamente de cores partidárias ou 

ideologias políticas. O Vereador Chagas Costa disse 

que a PMC até agora não apresentou um plano de 

obras e serviços, o que provoca atrasos no 

cronograma de trabalho e acaba prejudicando o 



atendimento da população em seus anseios 

primordiais, o que por tabela compromete o trabalho 

dos parlamentares desta Câmara, que são 

diuturnamente cobrados pelos moradores das 

comunidades que representam neste Parlamento; 

Disse que o Bairro de Jaderlândia por sua numerosa 

população e estrutura já era para ser transformado em 

Distrito Municipal e espera que os estudos visando 

essa medida finalizem o quanto antes; Disse que em 

recente reunião com o Deputado Hélio Leite, fez 

cobranças quanto a obras e serviços para o 

Residencial Rouxinol, recebendo do Parlamentar a 

informação de que em breve será construído um 

complexo esportivo para atender os moradores com 

atividades desportivas e sociais; Disse que tem 

recebido denúncias de que a contratação de operários 

para trabalharem nas obras do Hospital Regional de 

Castanhal só se dá mediante indicações oriundas de 

parlamentares desta Casa de Leis, fato que não é do 

seu conhecimento e pediu ao Presidente da Comissão 

Permanente de Saúde desta Câmara que procure 

verificar a veracidade das denúncias para que tudo 

seja esclarecido. O Vereador Antonio Leite falou sobre 

alguns assuntos de interesse da coletividade 

castanhalense, citando como exemplo o controle da 

população de pombos, aves estas que causam uma 

série de problemas graves à saúde humana, dentro 

deste contexto disse que a Escola Municipal Eronildes 

Farias tem sofrido uma verdadeira invasão por parte 

destas aves, o que coloca em risco todo o corpo 



dissente e docente, sendo necessária uma providência 

urgente por parte do Conselho Municipal de Educação 

visando a solução do problema, já que a SEMED 

mesmo após a direção da referida escola ter 

comunicado oficialmente até agora não promoveu 

ações para sanar o problema. Depois de ser informado 

que não havia vereador inscrito, o Senhor 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. 1417 a 

1419 (Chagas Costa) – Em discussão e votação foram 

aprovados por unanimidade. Veto Parcial ao Projeto de 

Lei nº 001/17, de autoria da Vereadora Luciana 

Castanheira – em discussão e votação, foi mantido por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 005/17, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre a alteração da 

denominação da Guarda Municipal de Castanhal e dá 

nomenclatura do cargo de comandante da Guarda 

Geral e dá outras providências” – em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

nº 006/17, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 

alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº 009 de 07 de 

junho de 2017, e dá outras providências” – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matérias para deliberação em 1º 

Turno, o Presidente encerrou esta Parte e solicitou ao 

1º Secretário que fizesse a leitura da única matéria em 

pauta na 2ª Parte, como se segue: 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, o Presidente 

encerrou a Ordem do Dia e como ainda havia tempo, 

franqueou a palavra para quem quisesse usar a 

Tribuna para Explicações Pessoais. Como não ouve 

manifestação o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e precisamente às dez horas e 

trinta minutos deu a sessão por encerrada. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e dois dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 


