
Ata da 63ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos cinco dias do mês de outubro 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, José Janildo Souza do Nascimento (PMDB) – 

4º Secretário, Antonio Leite de Oliveira (PSDB), Carlos 

Alberto de Sousa Sampaio (PMDB),  Edivam Sousa 

Damasceno (PR), João Amaro da Silva Filho (PDT), José 

Arledo Marques de Souza (PROS), Jorge Luiz Rodrigues 

Marinho (PMN), Maria de Jesus Oliveira Moreira (PTB), 

Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Regina de Fátima da 

Silva Rodrigues (PMDB), Vânia Nascimento da Silva (PHS), 

Ronilson Correa de Sena (PSDB) e Welton Marlon da Silva 

Costa (PSDC). Estavam ausentes os seguintes 

parlamentares: Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1º 

Secretário (Justificado devido sua esposa ter dado a luz); 

Antonio Idalmir Rodrigues de Oliveira (PTB) e Francisco 

das Chagas do Ó da Costa (DEM), que se encontravam 

acamados e em face disso suas ausências foram 

justificadas pela Presidência da Câmara. Dando início aos 

trabalhos, a Senhora Presidente solicitou ao Vereador José 

Arledo que fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo o 

mesmo proferido “João 24: 14 a 17”. Em seguida a Senhora 

Presidente convocou o Vereador Jorge Luiz para compor a 

mesa dos trabalhos como 4º Secretário interino e abriu o 

Pequeno Expediente e solicitou ao 2º Secretário que 



fizesse as leituras das atas das 61ª e 62ª sessões 

ordinárias. Posteriormente ambas foram colocadas sob 

apreciação da Edilidade e como não houve manifestação 

contrária as suas redações, foram consideradas aprovadas 

por unanimidade. Prosseguindo O 2º Secretário passou a 

fazer leitura dos expedientes recebidos e expedidos, 

dentre os quais: Requerimentos nºs. 1497 (José Arledo), 

1498 a 1503 (Jorge Luiz), 1504 (Maria de Jesus); Projeto de 

Lei nº 033/17, do Vereador Ronilson Sena, que “Insere no 

Calendário Oficial do Município, a semana de 

acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças e 

adolescentes das escolas públicas e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 031/17, do Vereador Jorge 

Luiz, que “Dispõe sobre a proibição do uso de carros 

particulares cadastrados em aplicativos para o transporte 

remunerado de pessoas no Município de Castanhal 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 se seguem: O Vereador Jorge Luiz 

comentou sobre a possibilidade de a PMC dar permissões 

para que motoristas do URBE possam trabalhar em 

Castanhal, e se isso acontecer irá prejudicar sobremaneira 

moto taxistas e taxistas. Pensando nisso apresentou no 

Pequeno Expediente desta sessão projeto lei proibindo a 

prática do URBE em nosso Município. O Vereador José 

Janildo agradeceu ao Secretário de Obras Landry Avelino 

pelos serviços de limpeza e empiçarramento no 

Residencial Vitória Regia, e ainda pela pintura do 

complexo da Praça da Bíblia, localizada ao lado do prédio 

desta Casa de Leis. O Vereador Antonio Leite disse que a 

Lei Federal nº 13022 de 08 de agosto de 2014, deu poder 

de polícia às Guardas Municipais, ressalvadas as 



competências do Estado e da união, visando a proteção da 

população. Dentro deste contexto a Categoria iria se 

manifestar em frente ao Prédio da PMC e espera que o 

Prefeito Pedro Coelho da Mota Filho, possa dialogar com os 

mesmos, para que entrem em um consenso com relação às 

suas reivindicações; Falou sobre as entidades que estão 

fazendo o acompanhamento dos romeiros que se dirigem 

até a Capital do Estado, entidades como a APOC, que 

distribui água, alimentos e apoio médico; Pediu à Nossa 

Senhora de Nazaré que abençoe a todos. O Vereador 

Chagas Costa falou sobre os serviços necessários nas 

localidades Portelinha e Oscar Reis; Disse que a Escola 

Elcione Barbalho está com suas aulas paralisadas em face 

dos professores estarem em greve, devido o Governo do 

Estado ter retirado dos mesmos direitos adquiridos. O 

Vereador Marlon Costa falou sobre a implantação do 

serviço “disk denúncia” no âmbito da Guarda Civil de 

Castanhal; Disse que a saúde está pior a cada dia que 

passa, mas isso não é só em Castanhal, mas em todo o 

País e o povo sofre em face do péssimo atendimento por 

parte do Sistema Único de Saúde; Apresentou a Indicação 

nº 188/17, e ainda o Projeto de lei nº 032/17, que “Institui e 

insere no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal 

de Combate a violência contra à mulher, ao idoso e às 

crianças, e dá outras providências”. A Vereadora Luciana 

Castanheira passando a presidência dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha, usou a tribuna e 

falou sobre os avanços na saúde em Castanhal, que serão 

disponibilizados à população em breve, pois os contratos 

de atendimento nos hospitais Magalhaes e São José já 

foram firmados, inclusive com leitos de UTI e ainda 

cirurgias de alta complexidade; Falou de forma indignada 

sobre as matérias aprovadas no Congresso Nacional, onde 



foram concedidos recursos no valor de até um bilhão e 

setecentos milhões de reais para o Fundo de Campanha 

Eleitoral, finalizando sua oratória na Tribuna e retornando à 

Presidência dos Trabalhos. O Vereador Ronilson Sena disse 

que não considera avanço a efetivação de contratos de 

serviços, pois sempre houveram contratos, mas na prática 

nunca surtiram efeitos. Hoje se leva entre quatro e seis 

meses para que um paciente possa fazer um exame, as 

vezes chega ao óbito e não consegue realizar os exames 

ou cirurgias que precisa; disse que a saúde em nosso 

Município está doente, em fase terminal e a administração 

Municipal está muito aquém do que se precisa. O Vereador 

Nivan Noronha disse que a saúde precária não é uma 

peculiaridade só de Castanhal, mas de todo o País; Disse 

que achava muito forte dizer que não houveram avanços na 

saúde de Castanhal na Gestão de Pedro Coelho, mas que 

tudo se está fazendo para que os benefícios possam ser 

disponibilizados à população; Disse que os contratos 

firmados na Gestão atual trarão possibilidades de 

tratarmos nossos pacientes aqui mesmo nos hospitais 

locais, salientando inclusive, que o Hospital Francisco 

Magalhães já está se adequando para atender a população 

com cirurgias eletivas e de alta complexidade; Disse ainda 

que a diferença dos que hoje ocupam cargos na Gestão 

Municipal, é que estão trabalhando, diferente de outras 

gestões que os cargos eram ocupados não por 

competência, mas sim por “apadrinhamentos” e na grande 

maioria apenas faziam de conta que trabalhavam. Depois 

de ser informada que não havia mais vereador inscrito, a 

Senhora Presidente deu o Grande Expediente por 

encerrado e por aberta 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. 1493, 1494 (Orisnei Nascimento), 1495, 

1496 (José Janildo, Nivan Noronha e Marlon Costa), 1497 

(Antonio Leite) – Em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Encerrada a primeira Parte da ordem do 

dia e não havendo mais matérias para deliberação do 

Plenário, a Senhora Presidente encerrou a Ordem do Dia e 

como não havia mais tempo, agradeceu a presença de 

todos e precisamente às onze horas e trinta e cinco 

minutos deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

Carneiro Pinto Filho, aos cinco dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 

 


