
Ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, realizada 

aos dezoito 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, Alacir 

Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1º 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, Antonio Idalmir 

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

Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), Francisco das 

Chagas do Ó da Costa (DEM), 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), Ronilson Correa de Sena (PSDB) e Welton Marlon da 

Silva Costa (PSDC). Estava ausente a Vereadora Regina de 

Fátima da Silva Rodrigues (PMDB) e ainda a Vereadora Vânia 

Nascimento da Silva (PHS), que estava participando do “854º 

Curso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, 

secretários municipais, gestores, assessores e servidores 

públicos”, na Cidade de São Paulo – SP. Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador Marlon Costa 

que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo 

proferido o “Salmo145: 1 a 21”. Em seguida, foi aberto o 

Pequeno Expediente com o 2º Secretário fazendo 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, conforme se encontram nos arquivos da Diretoria 

Legislativa desta Casa. Encerrado O Pequeno Expediente, a 

Presidente abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: A Vereadora Maria de Jesus Disse 

ter observado que a assiduidade dos funcionários da PMC n 

nova gestão tem sido um fator bastante evidenciada; Disse 

que a parceria entre Ela e o Vereador Chagas Costa, tem 

sido muito profícua para o Bairro de Jaderlândia e 

localidades adjacentes e espera que perdure por todo o 

mandato, pois isso só traz benefícios para a população; 

Falou que recebeu uma reclamação de uma moradora da 

Agrovila Castelo Branco, com relação ao transporte escolar, 

pois não é raro o ônibus deixar de ir buscar os alunos que 

estão sendo prejudicados pelas constantes faltas às aulas; 

Disse que irá até a Secretaria de Educação para saber quais 

são os motivos desse problema. A Presidente comunicou que 

já está agendada uma reunião com o Secretário Municipal de 

Educação na próxima segunda-feira, às dezessete horas, 

quando os vereadores poderão fazer indagações sobre 

diversos problemas ora observados no setor de educação de 

nosso Município. O Vereador Idalmir Rodrigues disse que a 

situação que ora se observa em Brasília, certamente irá se 

refletir no restante do País e sua esperança é que as 

autoridades competentes providências enérgicas, pois caso 

contrário iremos enfrentar um verdadeiro caos político, 

econômico e social; Disse que jamais imaginou que o Brasil 

chegasse a essa situação de descrédito em suas mais 

importantes casas legislativas, muito menos que nomes 

como Michel Temer e Aécio Neves tivessem seus nomes 

vinculados às irregularidades movidas a propinas e 

negociatas; Disse que o Brasil hoje é um país desacreditado 



internacionalmente; Se reportou sobre a merenda escolar, 

enfatizando que o processo licitatório para a aquisição dos 

alimentos a serem distribuídos deve ser célere, pois os 

alunos em muitos casos, só frequentam as aulas se tiverem 

o que comer, já que em suas residências o alimento é exíguo 

ou nem existe. O Vereador José Arledo também se reportou 

sobre os assuntos abordados pelo Vereador Idalmir 

Rodrigues, concordando com o mesmo em gênero, número e 

grau; Disse que se o Prefeito Pedro Coelho não tomar 

providências urgentes com relação aos secretários que não 

estão sendo atuantes, sua gestão correrá o risco de se 

tornar igual ou pior a administração passada; Falou sobre 

uma missiva que recebeu da Direção local do SESC, a 

respeito de sua sugestão quanto a implantação de um 

restaurante popular sob a administração daquela entidade de 

serviço. O Vereador Chagas Costa comentou sobre o sucesso 

que a programação social, cultural e esportiva que está 

sendo realizada no Bairro Jaderlândia tem alcançado, onde a 

participação da comunidade tem sido bastante expressiva. O 

Vereador Antonio Leite comentou sobre uma nota veiculada 

nas redes sociais, dando conta do possível fechamento de 26 

escolas particulares de nossa Cidade, em decorrência de não 

estarem com suas documentações de acordo com os 

requisitos da legislação educacional, enfatizando que essa 

situação o deixa bastante preocupado e triste, pois caso isso 

realmente se confirme, muitos alunos deixaram de estudar e 

professores ficaram sem emprego, já que as escolas da rede 

pública não terão condições de abraçar a grande demanda 

de alunos e professores; Disse que se a Lei tiver que ser 

cumprida, que os setores de fiscalização competentes 

também sejam rigorosos para com as escolas da rede 

pública estadual que não tiverem o HABITE-SE, documento 

este emitido pela Prefeitura Municipal; Disse que o 



Secretário Municipal de Educação tem que tomar 

providências urgentes quanto à necessária reforma da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Latif Ronald 

Oliveira Jatene, que se encontra com sua estrutura física e 

elétrica bastante precária, colocando em risco a integridade 

de professores, alunos e funcionários; Lembrou que naquela 

data se comera o “Dia mundial de combate ao abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes”. O Vereador 

Edivam Damasceno apresentou os Requerimentos nºs. 1195 

e 1196/17. O Vereador Ronilson Sena disse que os 

vereadores que se reportaram sobre o escândalo político que 

está abalando os alicerces de Brasília, foram muito felizes 

em suas colocações, enfatizando que O PSDB já tratou de 

afastar o seu presidente nacional Aécio Neves, mediante as 

acusações contra sua pessoa; Disse que o povo brasileiro 

está sem referências políticas em níveis Estaduais e Federal, 

e nossa juventude poderá ficar sem esperança de um futuro 

melhor, já que em seu ponto de vista, até mesmo o Supremo 

Tribunal Federal foi colocado sob suspeição; Pediu através 

do Requerimento nº 1197/17, que a Secretária Municipal de 

Compras e Licitações também seja convidada para se fazer 

presente nesta Casa de Leis, na próxima segunda-feira, 

quando também estará presente o Secretário Municipal de 

Educação, e assim, alguns tópicos relacionados as pastas 

que estão sob suas responsabilidades possam ser 

esclarecidos; Disse que a falta de ação efetiva por parte do 

Secretário Municipal de Infraestrutura o tem feito pensar 

muito em também apresentar requerimento solicitando sua 

convocação, a fim de que o mesmo possa prestar 

esclarecimento nesta Câmara. O Vereador Marlon Costa 

disse que na segunda-feira os vereadores devem estar 

atentos sobre o que a Secretária de compras e Licitações 

falará a respeito da merenda escolar em nosso Município; 



Apresentou os Requerimentos nºs 1198 a 1201/17. A 

Vereadora Luciana Castanheira passou a presidência dos 

trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu substituto legal e 

usando a Tribuna disse que o importante na atual conjectura 

é que a justiça apure e puna os corruptos e corruptores, para 

que o nosso País possa voltar a ter credibilidade perante a 

opinião nacional e internacional; Reportou-se sobre o que o 

Vereador Antonio Leite abordou em sua oratória, com 

relação às exigências documentais para que as escolas da 

rede particular de ensino possam manter suas atividades 

normais, concordando com o mesmo que se for para 

proceder a uma fiscalização séria, que também fiscalizem as 

escolas públicas, principalmente as estaduais, que se 

encontram em sua grande maioria, em estado lastimável de 

conservação; Falou ainda sobre outros assuntos de interesse 

as coletividade castanhalense, e finalizando sua oratória, 

reassumiu seu lugar na Mesa dos Trabalhos e depois de ser 

informada que não havia mais inscritos, 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. 164 (da 

Vereadora Luciana Castanheira) – Colocada em discussão e 

votação foi aprovada por unanimidade. Requerimentos Nºs: 

1102 a 1114 (Chagas Costa, Antonio Leite e Regina Abreu), 

1197 (Ronilson Sena) – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Encerrada a 1ª Parte, o 1º 

Secretário fez leitura da matérias constantes na pauta em 2º 

turno, como se seguem: Projeto de Lei nº 011/17, do Vereador 

Rafael Galvão, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

casas lotéricas e similares localizadas no Município de 

Castanhal em atendimento aos usuários através de senhas, 

estabelecendo prazos para atendimento, 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 terminado 

agradeceu a presença de todos e precisamente às onze 

horas e quanta e cinco minutos encerrou a sessão. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos dezoito dias do mês de maio 

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 


