
Ata da 77ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos trinta dias do mês de novembro 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 ainda os 

seguintes parlamentares: Nivan Setubal Noronha (DEM) – 1º 

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), 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). Estavam ausentes os Vereadores Orisnei 

Silva do Nascimento (PROS) – 2º Vice-Presidente e João 

Amaro da Silva Filho (PDT), os quais se encontravam 

acamados e tiveram suas ausências justificadas pela 

Presidência, e ainda, o Vereador Francisco das Chagas do 

Ó da Costa (DEM). Dando início aos trabalhos, a Senhora 

Presidente solicitou à Vereadora Regina Abreu que fizesse 

a leitura do Texto Bíblico, tendo a mesma proferido o 

“Salmo 87”. 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: Projeto de Lei nº 054/17, do Vereador Chagas Costa 

que “Insere no Calendário Oficial de Eventos os “Jogos de 

Verão do Bairro Fonte Boa” e dá outras providências. 

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 Ronilson Sena disse que infelizmente 

o Gestor Municipal não está com interesse de dialogar com 

as categorias funcionais, deixando os servidores bastante 

indignados, como é o caso dos FILIADOS AO 

SINDSPGUAMÁ – Sindicato dos Servidores Públicos de São 

Miguel do Guamá, com sede em nossa Cidade e é legal e 

bastante constituído, para representar os servidores de 

Castanhal, e que, reivindica a aplicabilidade dos benefícios 

auferidos no PCCR da categoria pela PMC; Comentou ainda 

que o Prefeito em nota oficial disse que a Categoria dos 

Guardas Civis de Castanhal não queria dialogar, fato 

inverídico pois há diversos ofícios protocolados pela 

Categoria, solicitando o agendamento de audiências com o 

Gestor Municipal e até agora nenhuma reunião foi marcada 

para tratar sobre as reivindicações dos Guardas Civis. A 

Vereadora Vânia Nascimento falou sobre a análise do PPA 

por parte da Comissão Permanente de Finanças e 

Orçamento desta Casa a qual preside, salientando que 

todos os aspectos jurídicos e financeiros foram 

observados, justamente visando com que o Projeto seja 

aprovado de forma a atender as expectativas não só do 

Poder Executivo, mas também da sociedade 

castanhalense; Disse que as categorias funcionais têm 

todo o direito de reivindicar o cumprimento dos benefícios 

concedidos por Lei e direitos adquiridos não podem ser 

desrespeitados conforme rege a Constituição de nosso 



País. O Vereador Rafael Galvão disse que apoia com todas 

as suas forças a causa dos servidores públicos do 

SINDSPGUAMÁ, pois são justas e legais; Disse que na 

sessão passada, havia se manifestado contra os altos 

valores dos salários auferidos pelos servidores e que não 

aceitará ser cerceado em suas opiniões, palavras e votos, 

por quem quer que seja; Disse que para poder cobrar do 

Executivo que adote uma postura austera com relação a 

salários, tem que começar a cobrar na casa que é membro 

como vereador. O Vereador Chagas Costa falou sobre 

algumas precariedades observadas no Residencial 

Rouxinol e que tem deixado os moradores bastante 

descontentes com a Gestão Municipal, precariedades 

estas que precisam ser urgentemente sanadas antes que 

se inicie o período invernoso; Disse que os problemas no 

Rouxinol também se estendem no posto médico, que não 

dispõe de uma melhor estrutura que possibilite um 

atendimento à população de forma mais digna e humana, 

assim como nas escolas da rede municipal, que em sua 

grande maioria se ressentem até de ventiladores nas salas 

de aulas, pois quando existem estão danificados; Se 

solidarizou com a luta do SINDSPGUAMÁ. O Vereador 

Márcio Costa comentou sobre alguns assuntos que 

abordou em outras sessões desta Câmara, correlatos a 

educação, saúde, segurança pública e infraestrutura; disse 

que todas as ações dos vereadores devem ser 

comprovadas documentalmente, pois o povo cobra e em 

algumas situações, até de forma equivocada e sem 

conhecimento de causa; Disse que o Governo Federal 

congelou por vinte anos os recursos que deveriam ser 

repassados aos Municípios, e agora essa medida já 

começou a ter reflexos nos péssimos serviços que ora são 

disponibilizados à população; Disse ser solidário aos 



servidores da PMC e se colocou à disposição para analisar 

propostas que visem melhorar as remunerações e a 

infraestrutura de trabalho dos mesmos; Solicitou que a 

Presidência da Casa convidasse o Prefeito Municipal e os 

representantes da Guarda Civil para um reunião nesta Casa 

com os vereadores, visando um entendimento sobre a 

questão relacionadas aos benefícios auferidos no PCCR e 

que não estão sendo colocados em prática. O Vereador 

Nivan Noronha parabenizou os servidores que estão 

reivindicando seus direitos de forma pacífica e atendendo 

o que preceitua a legislação em vigor, salientando que esta 

casa tem se posicionado de forma coesa e solidária à luta 

das categorias funcionais; Disse que não vê motivos para 

qualquer parlamentar venha se utilizar da tribuna desta 

Casa para fazer teatro político e destratar os servidores 

desta  câmara, que sempre cumpriram com seus deveres 

funcionais e trataram a todos os parlamentares com 

urbanidade e cortesia, sendo zelosos em suas condutas e 

fazendo jus a cada centavo que percebem por seus longos 

serviços prestados. A Vereadora Luciana Castanheira disse 

que em sua gestão tem procurado desenvolver suas 

atividades de acordo com as determinações prescritas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, por esse motivo sua 

administração está sendo considerada cem por cento pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios; Disse que os valores 

pagos aos servidores desta Casa de Leis, são justos e 

garantidos por Lei, por serem direitos adquiridos ao longo 

dos anos; Disse haver pessoas que estão procurando 

denegrir a imagem deste Parlamento, somente com o 

intento de se auto promoverem politicamente, não 

importando se o que divulgam é verdadeiro ou não; Disse 

que esta Câmara tem se comportado de forma bastante 

transparente, com todas as informações administrativas 



sendo inseridas no Portal da Transparência para quem 

quiser ver e analisar; Disse que   em momento algum houve 

cerceamento de direito de fala a qualquer parlamentar, e 

se algum tiver se ressentindo por esse motivo, que a 

procure munido de provas que imediatamente tomará 

providências, mas se assim não proceder estará usando de 

má fé; Pediu o envio de voto de pesar aos familiares da 

Senhora Maria Queiros Costa, que faleceu recentemente 

em nossa Cidade. Depois de reassumir seu lugar na Mesa 

dos Trabalhos e 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 1562 a 1572 (João Amaro), 1573 

(Chagas Costa) – em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Encerrada a primeira Parte da ordem do 

dia, o 1º Secretário passou a fazer leitura das matérias em 

2º turno, como seguem: 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” 

– Colocadas as emendas aditivas e modificativas propostas 

pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da 

Câmara em discussão e votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Colocado o Projeto já com as emendas 

recém aprovadas em discussão e votação, também 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. Não havendo mais 

matérias para deliberação, a Senhora Presidente encerrou 

a Ordem do Dia e como o tempo de reunião já havia 

terminado, agradeceu a presença de todos e precisamente 

às doze horas e quarenta minutos deu a sessão por 

encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos trinta 

dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 


