
Ata da 56ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos doze dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

trinta minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales 

(DEM) – Presidente desta Câmara Municipal, 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) – 3º 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), Jorge Luiz Rodrigues Marinho (PMN), José 

Arledo Marques de Souza (PROS), 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 à 

Vereadora Maria de Jesus que fizesse a leitura do 

texto bíblico, tendo a mesma proferido o “Salmo 140: 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: Requerimentos nºs. 1443, 1444, 1445 (Alacir 

Júnior), 1446 (Luciana Castanheira). Indicações nºs. 

183 e 184/17, do Vereador Márcio Costa. Encerrado o 

Pequeno Expediente a Senhora Presidente solicitou ao 

1º Secretário que fizesse a chamada dos 

parlamentares inscritos no Grande Expediente, como 

se seguem: O Vereador Chagas Costa disse que mais 

uma vez usava a tribuna para cobrar das autoridades 

governamentais, mais segurança para a população, 

pois como a situação se apresenta mais vidas serão 

ceifadas de forma brusca e violenta como se deram 

nos assassinatos do Cabo Cordovil e Sargento Silva, 

Policiais Militares do 5º BPM, sediado em Castanhal, 

ocorridos na sexta-feira e no sábado, respectivamente; 

Disse que a população já não sabe a quem recorrer, 

pois nem mesmo os policiais estão seguros; Disse que 

em face dos escândalos de corrupção que assolam o 

Congresso Nacional, o povo já não acredita na classe 

política; Disse que apesar de respeitar e ter muita 

consideração pelo Doutor Emídio Rebelo, discordava 

de uma postagem que o mesmo fez na mídia social, 

afirmando que cada vereador desta Casa custa aos 

cofres públicos mais de cinquenta e dois mil reais por 

mês, afirmação esta totalmente irreal e que acaba por 

forma uma opinião que deturpa e denigre a imagem 

deste parlamento municipal. O Vereador Antonio Leite 



parabenizou o Prefeito Municipal pelo pagamento da 

primeira parcela do décimo terceiro salário, exercício 

de dois mil e dezessete, que já se iniciará ainda esta 

semana, diferente de muitos municípios do Pará e até 

do País que até agora não efetivaram o pagamento 

sequer do referente ao ano de dois mil e dezesseis, 

como é o caso do Rio de Janeiro; Agradeceu a seus 

pares pelo apoio que sempre lhe conferiram em suas 

matérias direcionadas ao Prefeito de Castanhal e mais 

uma vez pedia aos mesmos que o acompanhem na luta 

para que benefícios concedidos por lei aos professores 

efetivos não sejam retirados; Disse que o Conselho 

Municipal de Educação tem que ser mais eficiente e 

estar atento para essas questões que são de sua 

alçada. O Vereador Márcio Costa fez suas as palavras 

dos Vereadores Chagas Costa e Antonio Leite, 

relativas à falta de segurança pública e problemas 

educacionais; Disse que geralmente as oratórias dos 

vereadores na tribuna desta Casa de Leis são 

deturpadas ou mal interpretadas pela gestão 

municipal, e, em várias oportunidades o Prefeito Pedro 

Coelho tem faltado com a verdade; Criticou a 

parcimônia com que o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Estado do Pará tem se portado, 

pois por muito menos em outras gestões o SINTEPP 

fez manifestações ou paralizações, sendo que na atual 

gestão, diante dos vários casos contrários à categoria 

dos profissionais da educação nenhuma medida foi 

tomada pela direção do mencionado Sindicato. O 

Vereador José Janildo parabenizou a escola do texto 



bíblico proferido pela Vereadora Maria de Jesus no 

início desta sessão; Disse que não entrava no mérito 

das escolhas dos secretários da PMC. No entanto, 

achou a troca do Inspetor da Guarda Municipal muito 

injusta e precipitada, pois o mesmo tem feito um 

excelente trabalho a frente daquele órgão e espera 

que o Prefeito reveja sua decisão de ficar toda semana 

trocando de secretários. O Vereador Marlon Costa se 

manifestou de forma bastante exaltada quanto às 

mazelas que o mesmo tem observado na 

administração municipal; Apresentou os 

Requerimentos Nºs. 1447 a 1463/17. A Vereadora 

Luciana Castanheira passando a presidência ao 

Vereador Nivan Noronha seu substituto legal, usou a 

Tribuna e falou sobre os eventos relativos ao 

“Setembro Amarelo”, relativos à prevenção do suicídio; 

Comentou sobre vários assuntos correlatos aos 

setores de saúde, educação, guarda civil, secretariado 

municipal e administração municipal; Disse que as 

comissões dessa Câmara estão à disposição dos 

vereadores que quiserem apresentar alguma denúncia, 

e que se houver algum vereador que tenha alguma 

denúncia a fazer e não procure a comissão 

competente, será Ele o omisso e não esta Casa de 

Leis. Depois de reassumir a direção dos trabalhos e 

ser informada que não havia mais vereador inscrito, a 

Senhora Presidente deu o Grande Expediente por 

encerrado 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: 



Requerimentos nº 1439 (Chagas Costa), 1440 (Alacir 

Júnior), 1441, 1442 (João Amaro e subscrito pelos 

Vereadores Idalmir Rodrigues e Marlon Costa) – Em 

discussão e votação, foram aprovados por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 022/17, da Mesa 

Diretora da Câmara, que “Dispõe sobre a política de 

pessoal e institui plano de carreira, cargos e salários, 

do quadro de servidores da Câmara Municipal de 

Castanhal, estabelece os níveis de vencimentos e dá 

outras providências” – Em discussão, o mesmo foi 

retirado da pauta para melhor análise por parte da 

edilidade. Não havendo mais matérias para 

deliberação a Senhora Presidente encerrou a Ordem do 

Dia e como o tempo de reunião já havia expirado, a 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 

precisamente às onze horas e vinte minutos deu a 

sessão por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto 

Filho, aos doze dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

 

 


