
Ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil 

e dezessete. Precisamente às oito horas e trinta minutos a 

Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - Presidente 

desta Casa de Leis, 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) – 3° Secretário, José Janildo 

Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antonio 

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), 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) e Ronilson Correa de Sena 

(PSDB). Estavam ausentes os Vereadores Alacir Vieira 

Cândido Júnior (PSDC) – 1º Secretário e Welton Marlon da 

Silva Costa (PSDC), que se encontrava acamado. Dando 

início aos trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador 

Ronilson Sena que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo 

o mesmo proferido o “Mateus 5: 1 a 9”. Em seguida, antes 

de abrir o Pequeno Expediente solicitou ao Vereador 

Márcio Costa que assumisse à 1ª Secretaria e o Vereador 

Chagas Costa passasse a ocupar para a 2ª Secretaria e 

fizesse 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: 



Projeto de Resolução nº 011/17, de autoria da Mesa 

Diretora da Câmara, que “Dispõe sobre a estrutura e 

regulamenta a organização e o funcionamento da Ouvidoria 

da Câmara Municipal de Castanhal e dá outras 

providências”; Projeto de Resolução nº 012/17, também de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara, que “Dispõe sobre 

alteração na Resolução nº 002/05, no quadro de função de 

confiança, do Plano de Carreira, Cargos e Salários do 

quadro de  servidores da Câmara Municipal de Castanhal e 

dá outras providências”; Ofício nº 045/2017-GAB/PMC – 

Encaminhando o Projeto de Lei nº 003/17, que “Dispõe 

sobre a criação do Fundo Municipal de Educação - FME  e 

dá outras providências”; Ofício nº 047/2017-GAB/PMC – 

Encaminhando o Projeto de Lei nº 003/17, que “Dispõe 

sobre autorização do pagamento da atualização do piso 

salarial nacional aos profissionais do magistério da rede 

municipal de ensino de Castanhal e dá outras 

providências”. Encerrado O Pequeno Expediente, a 

Presidente abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: O Vereador Antonio Leite teceu 

comentário sobre a situação em que se encontra o abrigo 

municipal para menores, que requer mais funcionários 

especializados no trato de jovens em condição de risco; 

Falou sobre a precariedade dos coletivos urbanos que 

atendem a população castanhalense, que até com faróis 

queimados estão trafegando colocando em risco a vida dos 

passageiros e transeuntes; Disse que o Cursinho Antonio 

Leite pelo terceiro ano consecutivo foi considerado pelo 

IPOP – Instituto de Pesquisas Públicas, como a melhor 

escola privada de Castanhal incluindo o ensino médio. O 

Vereador Idalmir Rodrigues falou sobre sua participação no 

Curso de Vereadores realizado na Cidade de Natal - RN, 



onde pode ter acesso a muitos subsídios que serão 

repassados ao Prefeito Municipal para aplicabilidade em 

nosso Município; Falou sobre o sofrimento de um paciente 

que por falta de oportunidade para se tratar de um câncer 

acabou vindo a óbito na semana passada; Disse que todos 

os assuntos inerentes ao setor de saúde de Castanhal 

devem ser tratados com muita atenção e celeridade. O 

Vereador Chagas Costa parabenizou o Prefeito Pedro 

Coelho pelo envio do Projeto de Lei que versa sobre a 

gestão plena da educação em nosso Município; Também 

criticou o estado em que se encontra a frota de coletivos 

urbanos de nosso Município; Apresentou o Requerimento nº 

1193/17. O Vereador Nivan Noronha corroborou as palavras 

do Vereador Chagas Costa, correlatas ao Projeto de Lei 

que trata sobre a gestão plena na educação de Castanhal; 

Também concordou com as críticas formuladas à frota de 

veículos que está disponível para o transporte público de 

nosso Município; Comentou sobre as ações referentes ao 

Programa “ID Jovem” do Governo Federal, que será 

explanado em uma reunião que acontecerá às quatorze 

horas de hoje no Plenário desta Câmara; Comentou sobre a 

passagem do Ministro da Integração Nacional Helder 

Barbalho por Castanhal na última quinta-feira, enfatizando 

que foi muito importante, pois possibilitou que tanto o 

Prefeito, quanto os Vereadores pudessem oferecer 

demandas em favor do povo castanhalense; Por fim, disse 

reconhecer o grande empenho por parte do Prefeito 

Municipal em proporcionar uma boa gestão em favor da 

população. O Vereador Carlos Sampaio disse que estava 

muito contente com o comportamento dos vereadores 

desta Câmara, em relação ao bem estar da população; 

Parabenizou a SEMED por suas ações transparentes e 

compromissadas com a educação em nosso Município; 



Espera que a Secretaria Municipal de Obras posso 

recuperar a malha viária da zona rural o mais breve 

possível, para que o escoamento da produção agrícola não 

seja prejudicado. A Vânia Nascimento falou sobre a 

questão da iluminação pública em nossa Cidade, que 

mesmo com parcos recursos a Secretaria de Infraestrutura 

tem feito muitas substituições de lâmpadas danificadas, 

mas ainda há muitos pontos que necessitam do 

mencionado serviço; Disse que está bastante otimista com 

os avanços que ora vêm sendo alcançados pela Secretaria 

Municipal de Educação. O Vereador Francisco das Chagas 

falou sobre a Gestão Plena na Educação Municipal, que já 

vem sendo aplicada em outros Municípios e agora será 

praticada também em Castanhal, o que certamente trará 

muitos benefícios educacionais para nossos professores e 

alunos; Comentou sobre o período em que a Agrovila 

Nazaré passou sem o abastecimento de água, explicando 

que o ocorrido deveu-se pela queima da bomba, que só 

pode ser substituída três dias depois, mas que agora o 

abastecimento já está normalizado; Parabenizou o 

Secretário Municipal de Infraestrutura e sua equipe de 

trabalho pela dedicação com que os mesmos têm 

desenvolvido suas atividades em favor da população. A 

Vereadora Luciana Castanheira depois de passar a direção 

dos trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu substituto 

legal, usou a Tribuna e falou sobre o respeito com que o 

Prefeito Pedro Coelho vem tratando está Casa de Leis, que 

diferente de outras gestões tem apresentado os projetos 

anuais dentro dos prazos estabelecidos por Lei, e o mais 

interessante e inusitado é que o próprio Prefeito Municipal 

tem vindo pessoalmente protocolar os mencionados 

projetos,  postura esta que a tem deixado muito feliz; Falou 

sobre o “Maio Lilás”, campanha  alusiva a prevenção do 



câncer de colo do útero que vem sendo promovida pela 

Secretária Municipal de Saúde; Falou sobre a necessidade 

da PMC disponibilizar médicos urologistas para atender a 

grande demanda de pacientes em nosso Município. Depois 

de reassumir seu lugar na Mesa dos Trabalhos e ser 

informada de que não havia mais parlamentares inscritos, 

a Senhora Presidente encerrou o Grande Expediente e 

abriu a Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura das matérias em pauta para deliberação 

do Plenário, como seguem: Indicação nº 139/17, do 

Vereador Antonio Leite – em discussão, foi concedido vista 

ao Vereador Nivan Noronha; Indicação nº 141/17, do 

Vereador Nivan Noronha – em discussão, foi retirado de 

pauta pelo Autor; Indicação nº 143/17, da Vereadora 

Luciana Castanheira – em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade; Requerimentos nºs. 1189 (Nivan 

Noronha), 1190 (Chagas Costa), 1192 (Luciana 

Castanheira) – Colocados em discussão e votação foram 

aprovados por unanimidade. Projeto de Emenda a LOM nº 

004/17, do Vereador Idalmir Rodrigues, subscrito pelos 

demais vereadores desta Casa de Leis, que “Dispõe sobre 

Emenda Aditiva à Seção V, Art. 240 da Lei Orgânica do 

Município de Castanhal e dá outras providências” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a ser discutido e votado a Senhora 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e observando que o 

tempo de reunião já havia se exaurido agradeceu a 

presença de todos e precisamente às doze horas e vinte e 

cinco minutos encerrou a sessão. Plenário Manoel Carneiro 

Pinto Filho, aos oito dias do mês de maio do ano de dois 

mil e dezessete.  

 



 

 

 


