
Ata da 76ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales 

(DEM) – Presidente desta Câmara Municipal, invocando a 

proteção de Deus abriu a sessão. Estavam presentes ainda 

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), 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), Welton 

Marlon da Silva Costa (PSDC) e Vânia Nascimento da Silva 

(PHS). Estava ausente somente o Vereador João Amaro da 

Silva Filho (PDT), que se encontrava acamado e teve sua 

ausência justificada pela Presidência. Dando início aos 

trabalhos, a Senhora Presidente solicitou ao Vereador 

Ronilson Sena que fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo 

o mesmo proferido o “Salmo 119: 116 a 118”. Em seguida a 

Presidente deu por aberto o Pequeno Expediente e 

solicitou ao 2º Secretário que fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior, que colocada sob a apreciação do 

Plenário foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o 2º 

Secretário passou a fazer leitura dos expedientes 



recebidos e expedidos, dentre os quais: Requerimento nº 

1573/17, do Vereador Chagas Costa; Projetos de Leis do 

Vereador Rafael Galvão de nºs: 049/17, que “Institui o 

programa de vacinação domiciliar de idosos e pessoas com 

deficiências”; 050/17, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha 

nas escolas da rede municipal de ensino e dá outras 

providências”; 051/17, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de atendimento aos deficientes auditivos nos cursos pré-

vestibulares e preparatórios para o ENEM no âmbito do 

Município de Castanhal e dá outras providências”; 052/17, 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de 

interprete da língua brasileira de sinais (LIBRAS), em todos 

os eventos públicos oficiais do Município de Castanhal”; 

053/17, que “Dispõe sobre a criação da Central de 

Interpretes da Língua Brasileira de sinais – LIBRAS e Guias 

– Interpretes para surdo-cegos, no âmbito do Município de 

Castanhal”. Encerrado o Pequeno Expediente a Senhora 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, como seguem: O Vereador Márcio Costa teceu 

comentário sobre a reunião realizada nesta Casa de Leis 

na tarde de ontem, oportunidade em que foram tratados 

assuntos inerentes ao setor educacional do Município; 

disse que é um direito da sociedade fiscalizar e ter 

conhecimento sobre o que se passa na administração 

pública. No entanto, essa prerrogativa tem que ser feita de 

forma séria e com critérios éticos e não da forma como 

estão fazendo, através da mídia e sem qualquer 

responsabilidade, o que inevitavelmente acabam 

cometendo injustiças irremediáveis, citando como exemplo 

o que foi postado com relação a reunião com o Secretário 

Municipal de Educação, que disseram ser um reunião 



convocada às pressas para discutir assunto totalmente 

fora do contexto; Saldou os membros da guarda Civil que 

estavam presentes; Disse que a categoria procure ter tato 

para dialogar com o Prefeito Municipal e poder reivindicar 

a praticidade do PCCR, sem que seja necessário tomarem 

medidas jurídicas, mas se não houver entendimento que se 

tome medidas junto ao Ministério Público; Disse ainda que 

se houver a necessidade de se alterar o PCCR, certamente 

esta Casa estará à disposição para deliberar sobre o 

assunto. O Vereador Chagas Costa falou que a comunidade 

Portelinha tem recebido benefícios por parte da atual 

Gestão Municipal que jamais recebeu em outras 

administrações; Disse ter ficado muito triste com a 

situação do Igarapé “Salgado Grande” localizado no Bairro 

Salgadinho, que devido às construções próximas as suas 

margens, o mesmo está em vias de ser extinto tal é o 

estado de degradação, isso requer medidas prementes das 

autoridades competentes para que não percamos mais um 

de nossos afluentes hídricos; Disse ser solidário às 

reivindicações da Guarda Civil, com relação ao seu PCCR; 

Apresentou o Requerimento nº 1573/17. O Vereador Rafael 

Galvão disse que o papel da Guarda Civil tornou-se  

preponderante no contexto da segurança pública, pois tem 

colaborado sobremaneira com a atuação das polícias civil 

e militar na prevenção e combate à criminalidade e o 

Governo Municipal, tem que procurar o diálogo com a 

categoria para se chegar a um acordo amigável; comentou 

que depois de visitar algumas escolas e postos médicos, 

pode verificar o grau de precariedade em alguns e que há a 

necessidade premente de uma revitalização nos mesmos; 

Disse que a relação de salários dos servidores da Câmara 

que está sendo divulgada pela mídia, tem suscitado 

comentários indignados por parte da população, e que a 



presidência da Casa tem que se reunir com os vereadores, 

visando esclarecimentos e se necessário for que se busque 

mecanismos para que os valores possam ser reduzidos a 

patamares compatíveis com os praticados aos cidadãos de 

bem. O Vereador Nivan Noronha disse que os assuntos 

abordados pelos vereadores na Tribuna desta sessão foram 

deveras importantes, concordando que haja um diálogo 

entre Prefeito e Guarda Municipal, pois só assim se 

encontram meios para que o PCCR seja colocado em 

prática, pois caso contrário a única alternativa será o 

Ministério Público; Disse ter ficado feliz com a disposição 

do Vereador Rafael Galvão em verificar in loco a situação 

das escolas e posto médicos do nosso Município. Depois 

de ser informada que não havia mais 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 nºs. 1559, 

1560 e 1561/17, do Vereador Jorge Luiz – em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade. Os 

Requerimentos nºs 1562 a 1572/17, do Vereador João 

Amaro, foram retirados da pauta desta sessão devido o 

mesmo não se fazer presente e não poder dar explicações 

sobre suas matérias. Projeto de Lei nº 009/17, do Executivo 

Municipal, que “Dispõe sobre O Plano Plurianual – PPA, 

para o período 2018/2021 e dá outras providências” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 010/17, também do Executivo Municipal, 

que “Dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de 

débitos do Município de Castanhal com o Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal (IPMC) Gestor do 

seu Regime Próprio de Previdência Social –RPPS” – em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 



Projeto de Lei nº 012/17, Ainda do Executivo Municipal, que 

“Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do 

Município de Castanhal no Consórcio Intermunicipal sobre 

a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Município de 

Castanhal, Inhangapí, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do 

Pará e São Francisco do Pará – CONCISSS  e dá outras 

providências” – em discussão e votação, foi aprovado por 

maioria com abstenção do Vereador Ronilson Sena. 

Encerrada a primeira Parte da ordem do dia e não havendo 

matérias para deliberação em 2º turno, a Senhora 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como não havia 

mais tempo, agradeceu a presença de todos e 

precisamente às onze horas e trinta minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezessete. 

 


