
Ata da 67ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano 

de dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta minutos O Vereador Nivan Setubal Noronha (DEM) 

– 1º Vice-Presidente, na ausência da Vereadora Luciana 

Castanheira Sales (DEM) – Presidente desta Câmara 

Municipal, que estava juntamente com o Vereador 

Francisco das Chagas Conceição Costa (PV), participando 

do “63º Simpósio de Agentes Públicos Municipais em João 

Pessoa – PB”, no período de 22 a 25 do mês em curso, 

assumiu a direção dos trabalhos e invocando a proteção de 

Deus abriu a sessão. Estavam presentes ainda os 

seguintes parlamentares: Orisnei Silva do Nascimento 

(PROS) – 2º Vice-Presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior 

(PSDC) – 1º Secretário, Romildo Márcio Ramos da Costa 

(PT) – 2º Secretário, – 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), José Arledo 

Marques de Souza, Maria de Jesus Oliveira Moreira (PTB), 

Rafael Evangelista Galvão (PSDB), Regina de Fátima da 

Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB), 

Welton Marlon da Silva Costa (PSDC) e Vânia Nascimento 

da Silva (PHS). Dando início aos trabalhos, o Senhor 

Presidente Convocou o Vereador Jorge Luiz para compor a 

Mesa dos Trabalhos como 4º Secretário e solicitou ao 

Vereador Ronilson Sena que fizesse a leitura do Texto 

Bíblico, tendo o mesmo proferido “Provérbios 1: 1 a 6)”. Em 

seguida o Senhor Presidente deu por aberto o Pequeno 

Expediente e solicitou ao 2º Secretário que fizesse a 



leitura da ata da sessão anterior, que colocada sob 

apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo O 2º Secretário passou a fazer leitura dos 

expedientes recebidos e expedidos, dentre os quais: 

Requerimentos nºs 1532 a 1538/17, de autoria do Vereador 

João amaro. Encerrado o Pequeno Expediente a Senhora 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, antes porém, o Vereador Idalmir Rodrigues 

levantou “questão de ordem” e mais uma vez fez 

reclamação sobre a ausência de algumas matérias de sua 

autoria que não constavam na pauta. O Senhor Presidente 

disse que tão logo as matérias estejam com os devidos 

pareceres técnicos serão inseridas em pauta para 

deliberação, conforme determina o Regimento Interno 

desta Câmara. Dando prosseguimento aos Trabalhos o 

Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos vereadores inscritos do Grande Expediente, 

como seguem: O Vereador José Arledo fez comentário 

sobre um fato que o deixou deveras indignado, relatando 

que na sexta-feira passada foi procurado por uma família 

para que ajudasse na liberação do corpo que estava no IML 

de Castanhal. Depois de procurar o órgão e ver seu intento 

dificultado por aquele órgão, entrou em contato com o 

Secretário de Assistência Social, via telefone celular, que 

por estar na Faculdade Estácio não pôde atende-lo, mas 

sugeriu que procurasse entrar em contato com o Chefe de 

Gabinete da PMC para resolver o problema. Quando 

conseguiu falar com o Doutor Paulo Henrique, recebeu a 

resposta de que o mesmo não poderia fazer nada já que o 

corpo era de uma pessoa que vivia as margens da Lei. Só 

na segunda-feira foi que recebeu um telefonema de uma 

Assistente Social dizendo que o corpo já ia ser liberado 



para que os familiares pudessem proceder com o funeral, o 

que em sua ótica era um absurdo.  Vários vereadores foram 

solidários ao orador, muitos fazendo menção a fatos 

semelhantes que vivenciaram. Continuando avisou que iria 

se retirar da sessão, com a finalidade de se dirigir até o 

Município de Santo Antonio do Tauá, onde estava sendo 

realizada uma audiência pública para tratar sobre os 

limites territoriais da Agrovila Santa Terezinha e deixou 

convite aos vereadores que quisessem acompanha-lo, 

desde que não atrapalhassem o andamento da sessão. O 

Vereador José Janildo disse que em novembro próximo, 

estará retornando à Rádio Paraense FM como locutor; 

disse que tem pessoas que não aceitam ouvir as verdades 

para as quais são direcionadas e ficam criticando sem 

base sua pessoa, somente com o intuito de colocar a 

população de encontro aos vereadores desta Casa e 

principalmente à Ele. Vários vereadores em apartes 

concedidos se posicionaram solidários com o orador. O 

Vereador Nivan Noronha disse que o setor da educação de 

Castanhal estava de luto, pois o Professor Roberto 

Marques havia falecido na manhã do dia anterior, em 

decorrência de uma parada cardíaca, e assim, solicitou o 

envio de voto de pesar aos familiares do mesmo, assim 

como à Professora Célia Lago e família, pelo passamento 

pelos motivos do seu filho Sandro Mazzini; Disse que a 

afirmação do Vereador Ronilson Sena de que o Raio-x da 

UPA não estaria funcionando já há dois meses não 

procedia e que o mesmo deveria fazer uma visita àquela 

unidade de emergência para verificar in loco, pois segundo 

informações recebidas o referido aparelho está 

funcionando perfeitamente; Com relação ao que foi 

relatado pelo Vereador José Arledo, realmente em outras 

gestões, sempre teve um uma linha de contato entre os 



vereadores e a PMC para resolver questões emergenciais 

como a relatada, mas se comprometia em trazer o 

Secretário Municipal de Assistência Social à esta Casa, 

visando buscar uma solução para essa problemática; Disse 

que Ele e outros parlamentares estiveram presentes nas 

obras da estrada que interliga Castanhal a Santo Antonio 

do Tauá (PA-242), onde puderam observar que os serviços 

estão sendo realizados a contento e que mesmo com um 

pouco de atraso, a estrada será pronta e entregue até 

antes do final do ano, o que possibilitará o escoamento dos 

produtos agrícolas das diversas agrovilas da região. Depois 

de reassumir a Presidência dos Trabalhos e ser informado 

que não havia mais vereador inscrito, o Senhor Presidente 

deu o Grande Expediente por encerrado e por aberta a 

Ordem do Dia, solicitando ao 1º Secretário que fizesse a 

leitura da única matéria em pauta para deliberação do 

Plenário, como se segue: Requerimentos nºs. 1531/17, da 

Vereadora Vânia Nascimento – Em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Encerrada a primeira Parte da 

ordem do dia e não havendo matérias na 2ª Parte, o Senhor 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como ainda havia 

tempo, franqueou a palavra para explicações pessoais. 

Não havendo manifestação o Senhor Presidente agradeceu 

a presença de todos e precisamente às dez horas e vinte e 

cinco minutos deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

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

outubro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 


