
Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e dezessete. Precisamente às oito horas e quinze 

minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - 

Presidente desta Casa de Leis, invocando a proteção de Deus 

abriu a sessão. Estavam presentes ainda os seguintes 

Parlamentares: Nivan Setubal Noronha (DEM) – 1º Vice-

Presidente, Orisnei Silva do Nascimento (PROS) – 2ª vice-

presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1ª Secretário, 

Romildo Márcio Ramos da Costa (PT) – 2º Secretário, Francisco 

das Chagas Conceição Costa (PV) – 3° Secretário, José Janildo 

Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antônio Idalmir 

Rodrigues de Oliveira (PTB), Antonio Leite de Oliveira (PSDB), 

Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), Edivam Sousa 

Damasceno (PR), João Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz 

Rodrigues Marinho (PMN), José Arledo Marques de Souza 

(PROS), José Janildo Sousa do Nascimento (PMDB), Maria de 

Jesus Moreira de Souza (PTB), Rafael Evangelista Galvão 

(PSDB), Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Vânia 

Nascimento da Silva (PHS) e Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC). Estavam ausentes os seguintes parlamentares: 

Ronilson Correa de Sena e Francisco das Chagas do Ó da Costa 

(DEM), que teve sua ausência justificada em face de estar 

representando este poder na sessão solene de posse da nova 

Mesa Diretora da ALEPA, onde o Deputado Márcio Miranda 

assumirá pela terceira vez consecutiva a presidência daquele 

parlamento estadual. Dando início aos trabalhos a 

Presidente abriu o Pequeno Expediente e solicitou ao 

Vereador Nivan Noronha que fizesse a leitura do texto 

bíblico, tendo o mesmo se pronunciado sobre “Eclesiastes 

42: 1 a 4”. Prosseguindo, o 2º Secretário fez leitura da ata 

da sessão anterior. Depois de lida a mesma foi colocada 

sob a apreciação do Plenário, e, como não houve 

manifestação em contrário a sua redação, foi considerada 



aprovada por unanimidade. Como não havia expedientes 

para serem lidos a Presidente deu por encerrado o 

Pequeno Expediente e passou ao Grande Expediente, 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos, como seguem: O Vereador Chagas 

Costa disse que diferente do que foi divulgado no programa 

“Alô Pará”, sob a responsabilidade do Radialista Nonato 

Soares, os Requerimentos e demais matérias apresentadas 

nesta Casa de Leis tem sim grande importância, pois 

refletem os anseios da população já que o vereador ao 

apresentar uma proposição, assim o faz certamente porque 

a comunidade lhe solicita pois o mesmo é sua voz no 

parlamento municipal. O Vereador José Janildo 

manifestou-se sobre a necessidade de se avaliar com 

acuidade tudo que se fala, seja por uma pessoa pública ou 

não, pois em alguns casos o falamos nem sempre é o que 

desejamos expressar e inevitavelmente acaba causando 

algum tipo de mal entendido ou constrangimento, por isso 

o homem público deve sempre se policiar já que é um 

formador de opinião; Manifestou-se ainda sobre a falta de 

segurança pública em nossa Cidade; Falou sobre outros 

assuntos afetos ao bairro do Milagre e localidades 

adjacentes; Por fim disse que estava sempre a disposição 

de seus pares quando as matérias apresentadas por Eles 

fossem de interesse da coletividade castanhalense. A 

Vereadora Maria de Jesus falou sobre a precariedade em 

que se encontra a Delegacia da Mulher em nossa Cidade, 

pedindo inclusive a intervenção dos Deputados Estaduais 

que representam nosso Município para que aquela 

importante delegacia seja revitalizada. O Vereador Nivan 

Noronha disse que em uma reunião da Comissão 

Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final, 

realizada na data de ontem várias matérias foram 



analisadas e já estão com os devidos pareceres técnicos, 

para que na próxima sessão já possam ser discutidas e 

votadas pelo Plenário; Apresentou o Requerimento nº 

1029/17, em que solicita providências com relação ao 

disciplinamento do sistema de transporte alternativo de 

vans em nosso Município. O Vereador Márcio Costa 

solidarizou-se com as palavras do Vereador Chagas Costa, 

sobre a importância das diversas matérias apresentadas 

nesta Câmara Municipal; Corroborou as palavras da 

Vereadora Maria de Jesus com referência a Delegacia da 

Mulher. O Vereador Carlos Sampaio teceu comentário 

sobre o acúmulo de lixo que se verifica em nossa Cidade, 

e, mesmo com apenas um mês de gestão, o Prefeito já 

deve dar uma atenção premente a esta questão, já que a 

coleta do lixo evita um grande número de problemas e 

transtornos, principalmente para a saúde pública; 

Apresentou os Requerimentos nºs. 1030 a 1035/17. O 

Vereador Edivam Damasceno apresentou os 

Requerimentos nºs. 1036 e 1037/17; Disse que muito há por 

ser feito em favor do povo castanhalense, mas que isso só 

poderá ser realizado se houver a parceria entre Executivo 

e Legislativo; Disse que em face da precariedade 

observada na malha viária de nossa Cidade, vários bairros 

não estão sendo atendidos pelo transporte público, como é 

o caso do bairro Santa Catarina. Em aparte o Vereador 

Nivan Noronha disse concordar que os bairros não estão 

sendo atendidos com coletivos urbanos, mas isso também 

se deve pela não observância das empresas no 

cumprimento de seus trajetos, que invariavelmente mudam 

suas rotas depois de literalmente acabarem com o leito 

das ruas que trafegam, sem contar ainda, que a 

inadimplência no pagamento dos impostos devidos é 

contumaz por parte dos empresários do setor. O Vereador 



Jorge Luis disse que o Prefeito sendo um homem 

inteligente, sabe perfeitamente que uma boa gestão 

necessita primordialmente que o Poder Executivo se 

coadune com o Poder Legislativo, e espera que esta seja a 

tônica que norteie seu mandato; Disse que tudo que foi 

elencado sobre o transporte público em nosso Município é 

a mais pura realidade e que naquele mesmo dia irá se 

encontrar com o Secretário Municipal de Trânsito para 

tratar sobre estes questionamentos hoje abordados pelos 

parlamentares desta Casa. A Vereadora Luciana 

Castanheira depois de passar a presidência dos trabalhos 

ao seu substituto legal Vereador Nivan Noronha, usou a 

tribuna e pediu o envio de voto de congratulação ao 

Deputado Estadual Márcio Miranda, por sua terceira 

presidência a frente da ALEPA; Fez lembrança sobre a data 

em que foi permitida a inclusão de mulheres no quadro da 

PM, solicitando o envio voto de parabéns ao 5º BPM, 

extensivo a todas as policiais femininas daquele brioso 

batalhão, por essa data tão significativa; Também se 

manifestou sobre o transporte público em nosso Município, 

sugerindo inclusive que se faça uma reunião envolvendo 

todas as empresas, categorias e segmentos afetos, para 

uma grande discussão com a finalidade de se buscar 

mecanismos visando melhorias para o setor. Depois de 

reassumir a presidência dos trabalhos a Presidente deu por 

encerrado o Grande Expediente e abrindo a Ordem do Dia, 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das 

matérias em pauta para deliberação do Plenário, como 

seguem: Requerimentos do Vereador Orisnei Nascimento 

de nºs: 242 a 253, 255, 256, 260 a 262, 265, 268 a 271, 273 

a 278, 280 a 294 – em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Requerimento nº 279, também 

do Vereador Orisnei Nascimento e subscrito pelo Vereador 



Chagas Costa e pela Vereadora Maria de Jesus – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Os 

Requerimentos do Vereador Orisnei Nascimento de nºs. 

257, 258, 259, 263, 264, 272, foram retirados de pauta por 

solicitação do autor. Não havendo mais matérias para 

deliberação do Plenário, a Presidente encerrou a Ordem do 

Dia e observando que ainda havia tempo, franqueou a 

palavra aos vereadores que quisessem usar a tribuna para 

explicações pessoais. O Vereador Márcio Costa de forma 

consternada anunciou que Dona Mariza Letícia Lula da 

Silva, ex-primeira dama e esposa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, no momento em que se realizava essa 

sessão, veio a óbito às dez horas e quinze minutos. Não 

havendo mais manifestação e como o horário de reunião já 

havia expirado a Senhora Presidente agradeceu a presença 

de todos e precisamente às onze horas deu a sessão por 

encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos dois 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 

 


