
Ata da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta 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), 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), Ronilson Correa de Sena (PSDB), Vânia 

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

(PSDC). Estava ausente somente o Vereador Edivam Sousa 

Damasceno (PR). Dando início aos trabalhos, a Presidente 

solicitou ao Vereador Rafael Galvão que fizesse a leitura 

do texto bíblico, tendo o mesmo proferido “Eclesiástico 3: 

1 a 6”. 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, 

dentre os quais o Ofício nº 051/2017 – GAB-PMC, 



Encaminhando Mensagem do Executivo Municipal, Vetando 

parcialmente o Projeto de Lei nº 009/17, de autoria do 

Vereador Idalmir Rodrigues, que “Dispõe sobre a definição 

de maus tratos praticados contra os animais e dá outras 

providências”; Requerimentos nºs: 1215  a 1229 (Jorge 

Luiz), 1230 (Antonio Leite), 1231 a 1240 (Carlos Sampaio). 

Encerrado o Pequeno Expediente, a Senhora Presidente 

abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que 

fizesse a chamada dos parlamentares inscritos, como 

seguem: O Vereador Jorge Luiz falou sobre a manifestação 

promovida pelos moradores da Agrovila Calúcia, que como 

forma de chamar a atenção da PMC quanto a falta de 

transporte escolar e outros serviços, interditaram a 

rodovia que interliga Castanhal a São Francisco do Pará; 

Disse que em uma reunião com a mencionada comunidade, 

Os vereadores que se fizeram presentes, foram 

desrespeitados e taxados como omissos; Disse que não 

aceitava em hipótese alguma que digam que Ele ou 

qualquer outro vereador deste Parlamento estão de braços 

cruzados com relação aos problemas que afligem a 

coletividade castanhalense, pois os mesmo desde que 

assumiram têm se esmerado em buscar mecanismos para 

beneficiar a população; Disse que hoje mesmo se dirigiu 

até a Agrovila Calúcia para verificar “in loco” se os ônibus 

escolares iriam transportar os alunos conforme foi 

prometido pelo Secretário Municipal de Educação na 

reunião com a comunidade e isso será um procedimento 

que doravante irá realizar sempre. O Vereador Rafael 

Galvão também se reportou sobre o transporte escolar em 

nosso Município e corroborou com as palavras do Vereador 

Jorge Luiz, pois todos os vereadores desta Câmara, desde 

o início de seus mandatos assumiram o compromisso de 

legislar e fiscalizar a coisa pública, e, para quem 



acompanha com detalhe os trabalhos que os mesmos vêm 

desenvolvendo diariamente dentro e fora deste 

parlamento, podem dar seus testemunhos de que esta 

Casa de Leis está atenta aos diversos assuntos inerentes 

ao bem estar da população em geral. O Vereador José 

Janildo falou sobre as cobranças que tem feito na Tribuna 

desta Câmara, enfatizando que se assim procede, é com o 

objetivo de que os interesses da população sejam 

atendidos, mas se há alguém que está inconformado com 

suas cobranças, é muito simples, basta desempenhar suas 

funções de forma a contento; Disse que alguns membros 

do Conselho Tutelar de Castanhal se sentiram ultrajados 

por suas cobranças, no entanto, quando da audiência sobre 

segurança pública realizada nesta Casa, não tinha 

conhecimento de que o Conselho foi representado 

oficialmente, o que foi uma pena já na ocasião foram 

abordados assuntos inerentes ao referido Conselho. O 

Vereador Chagas Costa falou sobre a realização da 

Conferência   Municipal de Assistência Social, que foi 

muito bem conduzida e profícua, salientando que várias 

ideias foram apresentadas e debatidas, as quais serão 

encaminhadas para os setores pertinentes da PMC, com a 

finalidade de serem colocadas em prática em prol da 

comunidade castanhalense. O Vereador Márcio Costa 

pediu ajuda para o programa “Pró-Jovem Urbano”; Disse 

que a mulher tem que ser lembrada não só no seu dia 

comemorativo, mas diuturnamente e torna-se premente 

que a condição da mulher tenham mais avanços; Disse que 

a delegacia da mulher em nossa Cidade requer com 

urgência uma revitalização em sua estrutura física, tal o 

estado precário em que se encontra. O Vereador Francisco 

das Chagas disse que os problemas do transporte escolar e 

coletivo estão sendo observados, em grande parte, porque 



o Prefeito atual está preocupado em fazer as coisas de 

acordo com as determinações legais e assim acabar com 

as irregularidades que já perduram há muito tempo, mas 

tem plena convicção que muito em breve essa situação já 

estará resolvida, principalmente com a colaboração 

importante dos Parlamentares desta Casa. O Vereador 

Carlos Sampaio disse que o Prefeito Municipal tem sido 

honesto e transparente em suas ações, e esta casa não é 

diferente, já que os Parlamentares têm sido extremamente 

compromissados em desenvolverem suas atividades 

voltadas para o bem da população. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Nivan Noronha, seu substituto legal e usando a Tribuna 

agradeceu aos elogios direcionados à sua gestão, 

salientando que isso só está sendo possível graças à 

colaboração eficaz dos demais parlamentares e 

funcionários desta casa; Disse que seu pensamento agora 

para o segundo semestre é iniciar as obras de construção 

dos gabinetes para que os vereadores possam ter um local 

adequado para atenderem seus eleitores; Disse que os 

parlamentares desta Casa, nos cinco primeiro meses de 

seus mandatos, têm se comportado de forma impar e 

qualquer crítica aos mesmos são inócuas, pois os mesmos 

estão procedendo de acordo com o papel designado pela 

Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara, ou seja, 

Legislar e fiscalizar a coisa pública; Disse que o Governo 

Municipal tem tido a sobriedade de entender que esta 

Câmara é um parceiro para que sua gestão seja voltada 

para o bem comum da população, portanto, será elogiado 

quando merecer e cobrado quando se fizer necessário; 

Para finalizar disse que a Ouvidoria da Câmara já está 

funcionando  no site da Câmara. Depois de reassumir seu 

lugar na Mesa dos Trabalhos e 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: Requerimentos Nºs: 1203 a 1213 

(Marlon Costa) 1214 (João Amaro) - Em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. O Vereador 

José Arledo solicitou vistas ao Requerimento nº 1202/17, 

de autoria dos Vereadores Antonio Leite e Edivam 

Damasceno. Projeto de Lei nº 003/17, de autoria do 

Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação do Fundo 

Municipal de Educação _ FME e dá outras providências” – 

Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Encerrada a 1ª Parte e não havendo matérias em 2º turno 

de deliberação, 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 treze horas e dez minutos encerrou a sessão. Plenário 

Manoel Carneiro Pinto Filho, aos vinte e cinco dias do mês 

de maio do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 

 


