
Ata da 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos treze dias do mês de junho 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), 

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

solicitou ao Vereador Rafael Galvão que fizesse a leitura 

do texto bíblico, tendo o mesmo proferido o “salmo 81: 1 a 

7”. 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: Projeto de Resolução nº 013/17, da Mesa 

Diretora desta Câmara, que “Dispõe sobre o acesso à 



informação previsto no Inciso XXXIII, do Art. 37 e no §2º do 

Art. 216 da Constituição Federal”. 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 Carlos Sampaio disse que não fazia política para 

se auto promover e sim em favor do povo que o elegeu para 

representa-lo nesta Casa de Leis; Disse que para sua 

surpresa, constatou que já se pode comprovar empresas 

em situação irregular estão com contratos junto a PMC, 

fazendo menção a obra de revitalização da Escola de 

Música “Mestre Odilon”, onde Ele e outros parlamentares 

estiveram presentes, e dentro deste contexto, sugeriu 

inclusive que se fala uma fiscalização em todos os 

processos envolvendo licitação de obras realizados na 

atual gestão municipal, já que foram suscitadas dúvidas 

quanto a idoneidade das empresas e mesmo achando que 

ainda não era hora de se constituir uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, os fatos observados já ensejam 

tal medida por parte desta Casa. O Vereador José Janildo 

disse que não admitirá ser chamado de mentiroso e o que 

Ele reportar na Tribuna desta Casa, será baseado e 

fundamentado em provas, mostrando inclusive uma 

gravação áudio-fônica na qual Ele em entrevista concedida 

ao radialista Nonato Soares menciona que mesmo tendo 

assessor parlamentar, Também recebe a colaboração dos 

funcionários da Diretoria Legislativa desta Câmara na 

elaboração de suas matérias. O Vereador Chagas Costa fez 

menção sobre o evento realizado nesta Casa na manhã do 

dia anterior, onde foram debatidos juntamente com várias 

entidades representativas dos idosos, assuntos voltados 

para o atendimento das pessoas da 3ª idade; Disse que 

diferente do Prefeito, alguns secretários municipais tratam 



os vereadores com pouca urbanidade e isso tem que 

mudar, para que a tão almejada parceria entre Executivo e 

Legislativo possa realmente prevalecer,  pois quando o 

parlamentar procura algum setor da PMC, o faz em nome 

da população que anseia pelos serviços que tem direito; 

Falou sobre a falta de um projeto de mobilidade e 

acessibilidade urbana em nossa Cidade, o que torna a vida 

de idosos e pessoas com mobilidade reduzida uma 

verdadeira odisseia e isso tem que ser olhado com mais 

carinho pela Administração Municipal. O Vereador Nivan 

Noronha disse que a fiscalização é um papel constitucional 

do vereador e por isso parabenizava o Vereador Carlos 

Sampaio por sua preocupação em apurar a veracidade de 

uma denúncia lhe enviada; Disse que o Prefeito Municipal 

deve procurar corrigir as falhas observadas pelo Vereador 

Carlos Sampaio e cobrar das empresas que participam de 

licitações, que se adequem ao que a legislação pertinente 

exige; Disse que durante todos os seus mandatos, sempre 

procurou desenvolver suas atividades delegadas pelas leis 

e também pelo povo, respeitando sempre a opinião de 

todos e espera que sua opinião também seja respeitada; 

Disse que sempre buscou atentar para as leis e o bom 

senso para tomar suas decisões pessoais e políticas; Disse 

que ainda não viu dolo na atual gestão que motive a 

abertura de uma CPI, mas se por ventura isso vier a 

acontecer, será o primeiro a assinar o requerimento 

constituindo uma CPI. O Vereador Ronilson Sena 

concordou totalmente com as palavras do Vereador Carlos 

Sampaio; Mostrou alguns documentos que comprovam 

irregularidades na empresa que ganhou a licitação da obra 

de revitalização da Escola “Mestre Odilon”; Disse que o 

Prefeito Municipal mesmo com toda sua honestidade e boa 

vontade, não tem a mínima condição de gerenciar um 



Município como Castanhal; Disse que diferente do 

pensamento do Vereador Nivan Noronha, achava sim que 

as denúncias apuradas e comprovadas já ensejam a 

abertura de uma CPI e por isso, já elaborou o requerimento 

e tão logo consiga as assinaturas necessárias irá 

protocolar para que seja apreciado pelo Plenário desta 

Câmara. A Vereadora Luciana Castanheira passando a 

direção dos trabalhos ao Vereador Nivan Noronha, seu 

substituto legal, usou a tribuna e depois de cumprimentar a 

todos, disse que nesta casa não há parlamentar 

comprometido com o Prefeito e sim com o povo que os 

elegeram; Disse que qualquer irregularidade que for 

observada e denunciada esta Casa está à disposição para 

apurar a veracidade dos fatos, e caso seja comprovado, 

tomar-se-ão as medidas cabíveis; Também se manifestou 

sobre o evento realizado na data de ontem nesta Casa e 

que os assuntos abordados foram muito proveitosos para 

os inseridos na terceira idade; Por fim apresentou o 

Requerimento nº 1295/17. Depois de reassumir seu lugar na 

Mesa dos Trabalhos e ser informada que não havia mais 

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 se seguem: 

Requerimento nº 1230/17, do Vereador Idalmir Rodrigues – 

Em discussão e votação o mesmo foi aprovado por maioria 

com votos contrários dos Vereadores Antonio Leite e 

Edivam Damasceno. Requerimentos nºs. 1241 a 1247, 1250, 

1251, 1253 a 1262 (De autoria do Vereador Idalmir 

Rodrigues) – Em discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Veto ao Projeto de Lei nº 005/17, da 

Vereadora Vânia Nascimento, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de uso das cores predominantes na 



bandeira do Município, quando na pintura dos prédios 

municipais e dá outras providências” - Em discussão e 

votação, foi rejeitado por unanimidade. Veto ao Projeto de 

Lei nº 009/17, do Vereador Idalmir Rodrigues, que “Dispõe 

sobre a definição de maus tratos praticados contra os 

animais e dá outras providências” - Em discussão e 

votação, foi acatado por unanimidade. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/17, de autoria da Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento desta Câmara, que “Dispõe sobre 

a Prestação de contas da Prefeitura Municipal de 

Castanhal, exercício financeiro de 2006 e dá outras 

providências” – Em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 002-A/17, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e 

dá outra providências” – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 

para deliberação do Plenário a Senhora Presidente 

encerrou a Ordem do Dia e observando que o tempo de 

reunião já havia expirado, agradeceu a presença de todos 

e precisamente às doze horas e vinte minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.  

 


