
Ata da 66ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dezenove dias do mês de outubro 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), José Arledo 

Marques de Souza, Maria de Jesus Oliveira Moreira (PTB), 

Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Regina de Fátima da 

Silva Rodrigues (PMDB) e Vânia Nascimento da Silva (PHS). 

Estava ausente o Vereador Antonio Leite de Oliveira 

(PSDB), e ainda os Edis Ronilson Correa de Sena (PSDB) e 

Welton Marlon da Silva Costa (PSDC), que se encontram 

acamados. Dando início aos trabalhos, a Senhora 

Presidente solicitou à Vereadora Vânia Nascimento que 

fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo a mesma proferido 

o “Salmo 23”. Em seguida a Senhora Presidente deu por 

aberto o Pequeno Expediente e solicitou ao 2º Secretário 

que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que 

colocada sob apreciação do Plenário foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo O 2º Secretário passou a fazer 

leitura dos expedientes recebidos e expedidos, dentre os 

quais: Indicação nº 193/17, da Vereadora Luciana 



Castanheira. Encerrado o Pequeno Expediente a Senhora 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, antes porém, o Vereador Idalmir Rodrigues 

levantou “questão de ordem” e fez reclamação sobre a 

ausência de algumas matérias de sua autoria que não 

constavam na pauta, e isso em sua ótica o fazia pensar 

que seria “perseguição” já que as matérias de que Ele falou 

já tinha sido apresentadas há mais de um mês. A 

Vereadora Luciana Castanheira em resposta a afirmação 

do Vereador Idalmir Rodrigues, disse que se as matérias 

Dele não estavam constando da pauta certamente se devia 

pelas mesmas não estarem aptas para figurarem em pauta, 

pois todas as matérias apresentadas necessitam de 

pareceres técnicos da assessoria jurídica e comissões 

permanentes pertinentes e que em momento algum tratou 

qualquer parlamentar dessa casa com desrespeito ou 

perseguição, nem fazendo qualquer tipo de obstrução de 

matérias de quem quer que fosse. Dando prosseguimento 

aos Trabalhos o Vereador Idalmir Rodrigues usando a 

Tribuna já no Grande Expediente, disse que ao se 

manifestar sobre a ausência de suas matérias em pauta, o 

fez devido as mesmas serem de grande importância e não 

poderem demorar tanto tempo para serem votada, e que, 

depois de ter conversado com a Presidente pensou que as 

matérias seriam colocadas em pauta imediatamente; Disse 

que não mencionou que estava sendo “perseguido”; Disse 

que a PMC precisa fazer um melhor planejamento urbano 

em nossa Cidade, principalmente nas áreas públicas e de 

lazer, mas para isso tem que haver um melhor diálogo 

entre os vereadores desta Casa e os segmentos da 

Prefeitura Municipal. A Vereadora Vânia Nascimento 

apresentou o Requerimento nº 1531/17, e ainda as 



Indicações nºs 194 e 195/17. O Vereador Jorge Luiz disse 

lamentar que diariamente temos pessoas de bem tendo 

suas vidas ceifadas em face da violência urbana, que nem 

mesmo os policiais estão escapando, pois ontem mesmo a 

residência de um oficial da PM foi invadida por criminosos. 

O Vereador João Amaro também se reportou sobre a falta 

de segurança pública não só em Castanhal, mas em todo o 

País, relatando em seguida um fato ocorrido às 

proximidades do Distrito do Apeú na Rodovia Federal BR-

316, onde meliantes trocaram tiros com a polícia, com um 

vindo a óbito no local e outro mesmo ferido conseguido se 

evadir do local; disse que alguns loteamentos não 

atenderam os requisitos da legislação pertinentes, que 

consiste além de infraestrutura, áreas destinadas a praças, 

áreas esportivas e de lazer, templos religiosos e outros 

próprios públicos. Assim estava fazendo levantamentos 

para propor ao Executivo Municipal a regularização dessas 

referidas áreas nos loteamentos. O Vereador Nivan 

Noronha disse ao vereador Idalmir rodrigues, que a 

Senhora Presidente desta Casa realmente tem tratado a 

todos os com a máxima dignidade e igualdade, priorizando 

sempre as ações dos vereadores, e em hipótese alguma 

procedeu com qualquer injustiça ou desigualdade com 

ninguém, muito menos com algum vereador deste 

Parlamento; Disse que a Gestão de Luciana Castanheira 

tem sido transparente e sempre dentro das normas 

estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e 

determinações do Tribuna de Contas dos Municípios, 

estando portanto de parabéns a referida parlamentar; 

Disse ao Vereador Idalmir Rodrigues que tenha um pouco 

mais de paciência, pois suas matérias que são de grande 

relevância tão logo estejam aptas serão inseridas em 

pauta para deliberação do Plenário; Se dirigindo ao 



Vereador Jorge Luiz, disse que esta Casa tem se 

mobilizado em buscar mecanismos que coíbam a violência 

urbana; Se referindo ao que foi falado pelo Vereador João 

Amaro, disse que o mesmo foi muito feliz em ter abordado 

o assunto e se colocou à disposição para qualquer tipo de 

ação que seja necessária; Disse que o atual Gestor 

Municipal tem tido todo o cuidado para não ferir a 

legislação administrativa, para que seu mandato não seja 

maculado como foram outras gestões anteriores, mas que 

tudo será feito visando o melhoramento dos serviços 

disponibilizados à população. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha e usando a 

tribuna, se reportou sobre a liminar concedida pela 20ª 

Vara da Justiça Federal, em favor do Conselho Federal de 

Medicina, proibindo os enfermeiros a procederem algumas 

ações e atendimentos aos pacientes, e isso tem causado 

uma série de transtornos nas unidades de saúde, fato que 

vai motivar uma manifestação nacional da categoria contra 

a mencionada decisão judicial, que acontecerá amanhã em 

todo o País. Depois de reassumir a Presidência dos 

Trabalhos e 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. 1514 a 1519 (João amaro e Idalmir 

rodrigues), 1520 a 1523 (Alacir Júnior), 1526 (Luciana 

Castanheira e Márcio Costa), 1527 a 1529 (Luciana 

Castanheira, Maria de Jesus e chagas Costa) – Em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. O 

Requerimento nº 1525/17, da Vereadora Maria de Jesus foi 

retirado de pauta a pedido da autora. Encerrada a primeira 



Parte da ordem do dia e não havendo matérias na 2ª Parte, 

a Senhora Presidente encerrou a Ordem do Dia e como 

ainda havia tempo, franqueou a palavra para explicações 

pessoais. O Vereador José Janildo falou sobre a 

dificuldade de se galgar uma cadeira neste Parlamento e 

tem pessoas que não possuem competência e nem 

carisma, sobre de inconformismo crônico e por isso ficam 

criticando a ação dos vereadores. Não havendo mais 

manifestação e nada mais havendo a tratar. A Senhora 

Presidente agradeceu a presença de todos e precisamente 

às onze horas deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

Carneiro Pinto Filho, aos dezenove dias do mês de outubro 

do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


