
Ata da 59ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e um 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 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). 

Estava ausente somente o Vereador Antonio Idalmir 

Rodrigues de Oliveira (PTB), que estava participando 

do “876º Curso de Capacitação para vereadores, 

prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, 

gestores, assessores e servidores públicos”, que está 

sendo realizado na Cidade de Salvador, Estado da 



Bahia, no período de 20 a 24/09/2017. Dando início aos 

trabalhos, a Presidente solicitou ao Vereador José 

Janildo que fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o 

mesmo proferido “Isaias 51: 17 a 20”. 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. 1472 

(Chagas Costa); Veto Total ao Projeto de Lei nº 021/17, 

do Vereador Nivan Noronha. 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 João Amaro falou sobre o vale transporte dos 

servidores públicos municipais ser garantido na Lei 

Orgânica, o referido benefício nunca foi efetivamente 

concedido e pede o apoio de seus pares para que 

finalmente tanto a PMC quanto esta Casa acatem o 

que já determina a LOM; Disse que o serviço realizado 

no acesso ao Santuário de Nossa Senhora na Vila de 

Apeú, foi de péssima qualidade e até a presente data 

ainda não foram feitos os reparos necessários e a o dia 

da Romaria já se aproxima. O Vereador Márcio Costa 

disse que finalmente o SINTEPP se posicionou a 

respeito da categoria dos professores auxiliares, que 

segundo informações extraoficiais, estaria prestes a 

ser excluída do quadro funcional da PMC pelo atual 



Gestor Municipal, e caso isso aconteça, muitas 

crianças especiais que são atendidas pelos 

mencionados profissionais serão prejudicadas; Disse 

que algumas unidades educacionais do Município 

estão sem uma merenda escolar adequada ou com 

atrasos e espera que a Secretaria Municipal de 

Educação tome providências urgentes para sanar o 

problema. O Vereador Chagas Costa falou sobre a falta 

de apoio às entidades não governamentais que 

atendem a população com projetos sociais e isso o 

tem deixado bastante preocupado e assim, pedia a 

seus pares que também abracem esta causa e 

envidem esforços para que se tenha uma reunião com 

o Prefeito Municipal, objetivando uma solução para 

essa problemática. O Vereador Ronilson Sena disse 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social está 

muito aquém do que se via em outras gestões e isso se 

deve ao péssimo trabalho desenvolvido pelo Secretário 

José Raimundo Carvalho dos Santos; Fez menção ao 

discurso proferido pelo Deputado Júnior Hage na 

tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, 

abordando de forma contundente a falta de segurança 

em todo o Pará, lembrando o latrocínio do Empresário 

Wladimir Cesar e de outras pessoas recentemente 

ocorridas em nossa Cidade; Disse que as audiências 

realizadas nesta Casa até agora foram infrutíferas, 

pois os índices de criminalidade até aumentaram; 

Disse que boatos dão conta de que o Prefeito estaria 

pensando em acabar com a Guarda Municipal, 

conforme relatado pelo Vereador Rafael Galvão, mas 



que se depender dele e de seus pares, isso não 

acontecerá, pois aquela instituição já é um patrimônio 

do Município de Castanhal. O Vereador Antonio Leite 

disse ser impressionante as notícias diárias a respeito 

de políticos corruptos e sem compromisso para com o 

povo brasileiro; Dirigindo-se aos alunos presentes na 

galeria, disse que os vereadores desta Câmara ao 

longo desse mandato, têm procurado buscar sempre 

mecanismos que possam beneficiar os alunos de forma 

geral; Disse que a profissão de professor é a mais 

importantes de todas, pois é a base para que outros 

profissionais se qualifiquem; Agradeceu a presença 

dos alunos e professores que tiveram a curiosidade de 

conhecer o trabalho dos vereadores deste parlamento 

municipal; Parabenizou o Vereador Chagas Costa por 

ter abordado a questão sobre as entidades não 

governamentais; Disse que a Escola Antonio Leite irá 

disponibilizar cinco vagas para cada vereador 

distribuir às pessoas que quiserem fazer cursinho. 

Depois de ser informada que não havia mais vereador 

inscrito, a Senhora Presidente deu o Grande 

Expediente por encerrado e por aberta 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 1469 a 1471/17, do 

Vereador João Amaro – Em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Indicação nº 174/17, do 

Vereador Marlon Costa – Em discussão a mesma foi 

retirada da pauta para correção e ulterior deliberação. 

Indicação nº 178/17, do Vereador Chagas Costa – Em 



discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 025/17, do Vereador Ronilson Sena e 

subscrito pelo Vereador Marlon Costa, que “Insere no 

Calendário Oficial de Castanhal, o “Aniversário da 

Agrovila de Iracema, e dá outras providências” – Em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matérias para deliberação a 

Senhora Presidente encerrou a Ordem do Dia e como o 

tempo de reunião havia expirado, agradeceu a 

presença de todos e precisamente às onze horas e dez 

minutos deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

Carneiro Pinto Filho, aos vinte e um dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 


