
Ata da 55ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos cinco dias do mês de setembro 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), 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). Estava ausente somente o 

Vereador Antonio Leite de Oliveira (PSDB), que estava 

acompanhando a “2ª Caminhada Cívica” alusiva ao 

“Dia da Raça”. Dando início aos trabalhos, a Presidente 

solicitou à Vereadora Maria de Jesus que fizesse a 

leitura do texto bíblico, tendo a mesma proferido o 

“Salmo 1º: 1 a 5”. 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. 1439 (Chagas Costa), 1440 

(Alacir Júnior), 1441, 1442 (João Amaro); Projetos de 

Leis do Executivo Municipal de nºs: 007/2017, que 

“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria e da 

Corregedoria da Guarda Civil de Castanhal e dá outras 

providências”; e 010/2017, que “Dispõe sobre o 

reparcelamento de débitos do Município de Castanhal 

com o Instituto de Previdência do Município (IPMC), 

Gestor do seu Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS”. Encerrado o Pequeno Expediente a Senhora 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, como se seguem: A Vereadora Vânia 

Nascimento pediu a Mesa Diretora que convide o 

Presidente da COSANPA e seu Diretor em Castanhal, 

para que os mesmos possam fazer esclarecimentos 

concernentes ao sistema de abastecimento de água 

em Castanhal sob suas jurisdições; Agradeceu aos 

Secretários Municipais de Obras e de Infraestrutura, 

pelos serviços que ora estão sendo desenvolvidos nos 

bairros Cariri e Pirapora. O Vereador Márcio Costa 

falou sobre as ações inerentes ao sistema habitacional 

em Castanhal, salientando que por tudo que tem falado 

na mídia, o Senhor Prefeito pouco conhece sobre a 



questão; Disse que a entrega das unidades 

habitacionais do Residencial Jardim das Flores foi 

concretizada com atraso no cronograma e não 

antecipada conforme disse o Prefeito Pedro Coelho da 

Mota Filho, já que estava previsto para o mês de maio 

e não agora no mês agosto; Disse que diferente do 

acordado com os vereadores desta casa, as unidades 

foram entregues sem que fossem feita uma análise 

criteriosa para saber se as pessoas que receberiam as 

moradias realmente necessitavam ser beneficiadas, 

justamente para não ocorrer o que se verificou em 

outros residenciais, onde pessoas adquiriram imóveis 

apenas para fins especulativos; Disse que o atual 

Presidente Michel Temer está para finalizar o 

programa “Minha Casa, minha vida”, não se sabe se o 

motivo é porque foi um programa promovido pelo Ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva; Disse que a 

Direção da Escola Eronildes Farias havia suspendido 

as aulas, em face da precariedade estrutural em que 

aquela unidade escolar se encontra, o que é 

lamentável e o Conselho Municipal de Educação tem 

que tomar providências urgentes para resolver o 

problema os alunos não sejam prejudicados neste ano 

letivo. O Vereador Chagas Costa disse que havia 

recebido uma denúncia preocupante, dando conta de 

que nossas crianças estão sendo aliciadas 

sexualmente nas escolas e os órgãos responsáveis 

estão pouco eficientes na fiscalização e combate a 

este tipo de crime, que tem contribuído para que 

absurdos venham a acontecer, como foi o caso de uma 



menina de dez anos que se tornou mãe; Disse que o 

“teste do pesinho” que pode detectar em recém-

nascidos seis tipos de doenças (fenilcetonúria, 

hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia 

falciforme, hiperplasia adrenal congênita e a 

deficiência de biotinidase)  não está sendo feito no 

Estado do Pará, fato que é preocupante já que sem 

este exame não se pode iniciar o tratamento com 

celeridade e eficácia. A Vereadora Luciana 

Castanheira passando a presidência ao Vereador Nivan 

Noronha seu substituto legal, usou a Tribuna e disse 

que depois de uma grande luta por parte dos 

vereadores desta Casa, leitos de UTI foram 

disponibilizados para Castanhal e municípios 

circunvizinhos, com o Hospital Francisco Magalhães já 

contanto com 07 (sete) leitos de UTI; Falou ainda 

sobre o abastecimento precário de água no Bairro 

Heliolândia, o que tem deixado os moradores em 

situação calamitosa e esta Casa não pode se omitir de 

procurar uma solução para o problema. Depois de 

reassumir a direção dos trabalhos e ser informada que 

não havia mais 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 nº 1430 a 

1436 (Chagas Costa), 1437, 1438 (José Arledo) – Em 

discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para 

deliberação em 1º Turno, o 1º Secretário fez leitura da 



única matéria em pauta na 2ª Parte, como se segue: 

Projeto de Lei nº 019/17, do Vereador Marlon Costa, 

que “Insere no Calendário de Eventos da Prefeitura 

Municipal de Castanhal “Os Retiros Espirituais das 

Igrejas Cristãs” e dá outras providências” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matérias para deliberação, a 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como ainda 

havia tempo a Senhora Presidente franqueou a palavra 

para o uso de Explicações Pessoais. O Vereador Carlos 

Sampaio pediu que a Mesa Diretora convide o Gerente 

da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na 

Avenida Barão do Rio Branco, para que o mesmo possa 

discutir assuntos correlatos ao atendimento mais 

humano aos usuários daquela instituição bancária; 

Falou ainda sobre outros assuntos de interesse da 

coletividade castanhalense, com ênfase a zona rural 

de Castanhal. Não havendo mais manifestação a 

Senhora 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 cinco dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 



 


