
Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

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

mil e dezessete. Precisamente às oito horas e trinta e 

cinco 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), 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), José Janildo 

Sousa do Nascimento (PMDB), Maria de Jesus Moreira de Souza 

(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 abriu o 

Pequeno Expediente e solicitou à Vereadora Vânia 

Nascimento que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo a 

mesma se pronunciado sobre o “Salmo 23”. Prosseguindo, 

o 2º Secretário fez leitura da ata da sessão anterior. Em 

seguida a mesma 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, expedidos e recebidos, 

conforme se encontram na Diretoria Legislativa da Câmara. 

Prosseguindo, a Presidente deu por encerrado o Pequeno 

Expediente e passou ao Grande Expediente, solicitando ao 



1º Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: O Vereador José Janildo 

comentou sobre os serviços que estão sendo realizados 

pela Secretaria de Infraestrutura através do “Disk Luz”, o 

que irá minimizar os constantes assaltos verificados em 

nossa Cidade, mas que existem ainda muitos pontos 

perigosíssimos em diversos bairros e que necessitam com 

urgência desse imprescindível serviço; Disse esperar que o 

Setor de Zoonoses da PMC, funcione como deve nesta nova 

Administração Municipal, pois até o presente momento 

muito se verifica a presença de animais soltos na Cidade. 

O Vereador Márcio Costa sugeriu que pelo menos umas das 

sessões ordinárias desta Casa, seja realizada no horário 

noturno para que as pessoas impossibilitadas de 

participarem nas realizadas pela manhã, também possam 

acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos 

parlamentares; Se manifestou ainda sobre o problema de 

falta de água no Bairro do Milagre, que tem penalizado 

sobremaneira os moradores que se ressentem do precioso 

líquido; Abordando o mesmo assunto, citou um problema 

que vinha sendo observado no Residencial Buritis, onde a 

taxa que vinha sendo cobrada dos usuários, não estava 

sendo revertida para a manutenção do sistema de 

abastecimento. O Vereador Chagas Costa fez 

agradecimentos ao Senhor Pedro Paulo Secretário 

Municipal de Infraestrutura, pelo atendimento de algumas 

solicitações de sua autoria; Disse que está havendo muita 

burocracia por parte da direção do Ginásio Esportivo 

Manduca Saraiva, localizado no Residencial Rouxinol, para 

que o referido próprio público seja cedido à realização de 

eventos, mesmo quando são de cunho beneficente, onde 

estão exigindo a apresentação da solicitação autenticada 

em cartório, o que é um absurdo; Também se manifestou 



sobre os animais que perambulam pelas vias públicas de 

nossa Cidade, colocando em risco a integridade física da 

população; Disse que todos devem valorizar e reconhecer 

as ações culturais de nossos artistas, e, dentro deste 

contexto, parabenizou a jovem escritora Maria Mariane, 

que muito em breve estará lançando seu primeiro livro 

intitulado “POEMA DE AMOR VERÍDICO”. O Vereador Carlos 

Sampaio disse estar preocupado com o escoamento da 

produção agrícola, em face da precariedade das estradas 

rurais de nosso Município; Disse que o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Castanhal, que outrora era 

sinônimo de seriedade administrativa, hoje tem sido motivo 

de desconfiança, já que são muitas as denúncias de 

irregularidade cometidas pelo atual presidente, e solicitou 

à Mesa desta Casa, que envie ofício ao referido Sindicato, 

solicitando cópias das prestações de contas daquela 

entidade, referentes aos anos de 2015 e 2016. O Vereador 

Nivan Noronha em aparte solicitado, disse que era louvável 

a preocupação do Orador com relação a essa situação, no 

entanto, sugeriu ao mesmo que enviasse ofício ao 

Ministério Público, que é o órgão competente para acionar 

o Sindicato, já que é uma entidade privada e esta casa não 

tem competência para fiscalizá-la. O Vereador Jorge Luiz 

disse que a limpeza do canal do Bairro Salgadinho está se 

tornando muito complicada, já que muitas são obras 

construídas praticamente dentro do referido canal; Falou 

sobre algumas solicitações de sua autoria e que requerem 

premência por parte da PMC; Parabenizou o Secretário 

Municipal de Infraestrutura pela implantação do Semáforo 

na confluência da Rua Pedro Porpino com Perimetral João 

Paulo II, às proximidades da UEPA, solicitação formulada 

pela Vereadora Luciana Castanheira e que certamente, irá 

evitar uma série de acidentes que vinham acontecendo 



naquele cruzamento. A Vereadora Vânia Nascimento 

comentou sobre algumas ações voltadas ao direito da 

mulher; Apresentou o Projeto de Lei nº 005/17 e ainda a 

Indicação nº 142/17. A Vereadora Luciana Castanheira 

depois de passar a presidência dos trabalhos ao seu 

substituto legal Vereador Nivan Noronha, usou a tribuna e 

disse ter ficado satisfeita com a implantação do semáforo 

próximo a UEPA; Falou sobre as empresas de ônibus que 

irão atender ao transporte de alunos, com referência as 

suas rotas diárias e a forma de pagamento pelo referido 

serviço, comunicando inclusive que solicitou através de 

ofício cópia de toda a documentação do processo 

licitatório. 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: Indicações nºs: 001 (Antonio 

Leite, Márcio Costa e Chagas Costa), 009 (Vânia 

Nascimento, Márcio Costa e Nivan Noronha), 010, 011, 015, 

016, 018, 026, 027, 029, 031, 033, 036, 037, 038, 014 (Vânia 

Nascimento e Márcio Costa), 025 (Vânia Nascimento, José 

Janildo e Chagas Costa) – em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade; Requerimentos nºs 295 a 307, 

310 a 314, 317/17, do Vereador Orisnei Nascimento – em 

discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. 

Projetos de Resoluções de autoria da Mesa Diretora desta 

Câmara de nºs: 003/17, que “Dispõe sobre Emenda 

Modificativa na Resolução nº 024-A/91 (Regimento Interno), 

Artigo 20, § 2º, Inciso VI, e dá outras providências” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

004/17, que “Dispõe sobre Emenda Modificativa na 

Resolução nº 024-A/91 (Regimento Interno), Artigo 20, § 2º, 

Inciso V, do Regimento Interno e dá outras providências” – 



em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

005/17, que “Dispõe sobre Emenda Modificativa na 

Resolução nº 024-A/91 (Regimento Interno), Artigo 20, § 2º, 

Inciso IV, do Regimento Interno e dá outras providências” – 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

006/17, que “Dispõe sobre Emenda Aditiva na Resolução nº 

024-A/91 (Regimento Interno), Artigo 20, § 2º, e dá outras 

providências” – em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade; 007/17, que “Dispõe sobre Emenda Aditiva na 

Resolução nº 024-A/91 (Regimento Interno), Artigo 20, § 2º, 

e dá outras providências” – em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade; 008/17, que “Dispõe sobre 

Emenda Modificativa na Resolução nº 024-A/91 (Regimento 

Interno), Artigo 20, § 2º, e dá outras providências” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 

Projeto de Lei nº 008/17, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Revoga a Lei Municipal nº 004, de 31 de março de 

2016, que dispõe sobre a alteração de denominação de 

próprio público, mas especificamente da Escola de Ensino 

Fundamental Raimundo Amaral da Silva, para Centro de 

Educação Infantil Raimundo Amaral da Silva, e dá outras 

providências” – em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais matérias para deliberação 

do Plenário, a Presidente encerrou a Ordem do Dia e 

observando que o tempo de reunião já havia terminado, 

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 sete dias do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 


