
Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois 

mil e dezessete. Precisamente às oito horas e trinta 

minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - 

Presidente desta Casa de Leis, 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) – 2ª vice-

presidente, Alacir Vieira Cândido Júnior (PSDC) – 1ª Secretário, 

Romildo Márcio Ramos da Costa (PT) – 2º Secretário, Francisco 

das Chagas Conceição Costa (PV) – 3° Secretário, José Janildo 

Souza do Nascimento (PMDB) – 4º Secretário, Antônio 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), José Janildo 

Sousa do Nascimento (PMDB), Maria de Jesus Moreira de Souza 

(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 antes de 

abrir o Pequeno Expediente solicitou que todos ficassem 

de pé e foi observado um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma ao Senhor Raimundo Sampaio, 

fundador da Drogaria Keila, que faleceu na madrugada 

desta data. Prosseguindo a Presidente solicitou à 

Vereadora Regina Abreu que fizesse a leitura do texto 

bíblico, tendo a mesma se pronunciado sobre o “Salmo 87”. 

Prosseguindo, o 2º Secretário fez leitura da ata da sessão 

anterior. Em seguida a mesma 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, expedidos e 

recebidos, dentre os quais: Projeto de Lei nº 006/17, da 

Mesa Diretora desta Câmara, que “Concede reajuste 

salarial aos servidores da Câmara Municipal de Castanhal 

e dá outras providências”; Projeto de Resolução nº 009/17, 

também da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre as viagens 

oficiais e a regulamentação de concessão de diárias do 

Poder Legislativo de Castanhal e dá outras providências”. 

Prosseguindo, a Presidente deu por encerrado o Pequeno 

Expediente e passou ao Grande Expediente, solicitando ao 

1º Secretário que fizesse a chamada dos parlamentares 

inscritos, como seguem: A Vereadora Maria de Jesus 

agradeceu ao Secretário Municipal de Esporte, Senhor 

Fernando Jabaquara, por ter atendido sua solicitação 

visando melhorias no Ginásio Esportivo Manduca Saraiva; 

Falou sobre alguns serviços que estão sendo necessários 

no residencial Rouxinol; Disse que o transporte de alunos 

da Agrovila Castelo Branco não está sendo a contento, 

pois houve dias que o ônibus não apareceu e nem foi dado 

uma justificativa e espera uma posição por parte da 

Secretaria Municipal de Educação; Disse que está se 

sentindo preterida pelo Prefeito Municipal, e isso a está 

deixando impaciente, pois a comunidade tem feito algumas 

cobranças e Ela não tem como dar qualquer resposta já 

que não consegue falar com o Prefeito desde o dia quinze 

de dezembro do ano passado, enfatizando que se busca 

falar com o mesmo não é para pedir nada pessoal, pois não 

é de seu feitio, mas sim para reivindicar serviços em favor 

da coletividade. O Vereador Jorge Luiz disse que para Ele 

não importa cor partidária, mas sim o bem estar da 

população, pois foi para isso que o elegeram e no seu 

ponto de vista, em primeiro lugar vem os interesses da 

população e não do Prefeito ou quem quer que seja; disse 



que os ônibus que a PMC dispõe no momento, estão em 

situação muito precária e não tem a mínima condição de 

transportar principalmente alunos. O Vereador José 

Jonildo disse que o papel do Legislador é fiscalizar a coisa 

pública e reivindicar obras e serviços em favor da 

população, e o Executivo se quiser conhecer as reais 

necessidades dos moradores, tem que se coadunar com os 

vereadores, que são os que mais próximos estão do povo, 

que invariavelmente são procurados em primeiro lugar para 

resolverem os problemas que surgem no dia a dia; Disse 

esperar do secretariado municipal, um tratamento mais 

cordial quando estes os procurarem, pois certamente o 

farão em nome do povo. O Vereador Chagas Costa disse 

que o Prefeito Municipal tem sim que se preocupar em 

conter gastos desnecessários, no entanto não pode 

prescindir dos serviços desenvolvidos pelos garis, 

cerceando os direitos adquiridos pela categoria, pois a 

coleta de lixo é um serviço imprescindível; Enfatizou que 

na gestão passada o quadro de funcionários da Secretaria 

de Obras já era insuficiente, e que agora com as demissões 

observadas, muitos bairros estão deixando de ser 

atendidos e o acúmulo do lixo acarretará uma série de 

problemas principalmente no setor de saúde; Se 

reportando a sua denúncia sobre as exigências 

burocráticas que a direção do Ginásio Manduca Saraiva 

estava aplicando para a cessão do referido próprio público, 

inclusive em eventos beneficentes, apresentou uma cópia 

de uma solicitação autenticada em cartório para que o 

ginásio pudesse ser liberado, comprovando sua denúncia. 

O Vereador Carlos Sampaio disse estar consternado com o 

passamento de seu tio Senhor Raimundo Sampaio, fazendo 

uma narrativa emocionada da vida do mesmo como homem 

de bem, comerciante e acima de tudo pessoa generosa 



para com o próximo; Disse que o Senhor Raimundo 

Sampaio foi um pai para ele e que lhe ensinou muitas 

coisas boas e que, os seus setenta e três anos serão 

lembrados com muito carinho por Ele e por aqueles que lhe 

conheciam. Em aparte, vários parlamentares se 

manifestaram emocionados a respeito do Senhor 

“Raimundinho da farmácia”, como era popularmente 

conhecido, alguns recordando passagens e histórias a 

respeito do mesmo. Continuando, o Orador apresentou os 

Requerimentos nºs. 1038 a 1065/17; Finalizando sua 

oratória solicitou licença à presidência e se retirou da 

sessão para ir até o velório de seu tio. O Vereador Idalmir 

Rodrigues fez uma reflexão sobre a crise que ora 

vivenciamos em nosso País; Disse se preocupar com a 

gestão temerária do Presidente dos EUA Donald Trump; 

Disse que Michel Temer ao indicar pessoas que estão 

sendo investigadas pelo MP para serem Ministros, tenta 

blindar seus aliados e resguardar seus interesses políticos, 

em detrimento da ética, honestidade e bom senso 

necessário para conduzir condignamente uma nação como 

o Brasil; Disse que Castanhal passa por um problema 

preocupante que é a falta de segurança pública, e que essa 

problemática só vai poder ser pelo menos amenizada com 

a união dos poderes constituídos, pois caso contrário, em 

breve enfrentaremos um verdadeiro caos institucional. O 

Vereador Antonio Leite concordou com as palavras do 

Vereador Idalmir Rodrigues; disse estar solidário aos 

vereadores que estão se sentindo ignorados pelo Prefeito 

Pedro Coelho, mas espera que essa situação seja 

contornada para que a população não continue a sofrer 

como vinha sofrendo na gestão passada; Apoiou as 

categorias de garis e guardas municipais, pois os mesmos 

estão apenas reivindicando benefícios legalmente lhes 



concedido; Disse que as pessoas interessadas em estudar 

a noite e que moram na Comunidade João Batista, estão 

impossibilitadas de se deslocarem até as unidades de 

ensino, já que não dispõem de transporte escolar, e espera 

que o Secretário Municipal de Educação encontre uma 

solução a contento; Fez agradecimentos ao Secretário 

Municipal de Obras pela recuperação de algumas ruas do 

Bairro Caiçara; Por fim externou seus sentimentos aos 

familiares do Senhor Raimundo Sampaio. A Vereadora 

Luciana Castanheira depois de passar a presidência dos 

trabalhos ao seu substituto legal Vereador Nivan Noronha, 

usou a tribuna e se pronunciou a respeito de alguns 

assuntos relevantes e de interesse da coletividade 

castanhalense; Parabenizou os parlamentares que usaram 

a tribuna e trouxeram assuntos importantes no contexto 

social e administrativo de nosso Município; Lembrou que 

no dia de amanhã este parlamento estará completando 

oitenta e um anos de instalação; Disse que não iria 

reassumir a presidência, já que na pauta de votações 

haviam várias matérias de sua autoria e que o Regimento 

Interno da Casa preceitua que Ela deve se dirigir a 

bancada de vereadores para fazer as respectivas defesas 

de suas matérias. Não havendo mais inscritos, o 

Presidente deu por encerrado o Grande Expediente e 

abrindo a Ordem do Dia, solicitou ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura das matérias em pauta para deliberação 

do Plenário, como seguem: Requerimentos nºs: 318, 320, 

322, 323, 331, 333 a 346, 348, 349, 351 a 365 (Luciana 

Castanheira), 319, 326 (Luciana Castanheira e Chagas 

Costa), 321 (Luciana Castanheira, José Jonildo e Márcio 

Costa), 324 (Luciana Castanheira, Regina Abreu e Ronilson 

Sena), 325, 367 (Luciana Castanheira e José Arledo), 327, 

328, 347, 366 (Luciana Castanheira e Nivan Noronha), 329 



(Luciana Castanheira, Nivan Noronha, Márcio Costa, José 

Jonildo e Marlon Costa), 332 (Luciana Castanheira e 

Antonio Leite) – em discussão e votação, foram aprovados 

por unanimidade. Os Requerimentos nºs 330 e 350 também 

da Vereadora Luciana Castanheira, foram retirados de 

pauta a pedido da autora. Não havendo mais matérias para 

deliberação do Plenário na 1ª Parte, o Presidente solicitou 

que o 1º Secretário fizesse a leitura da única matéria em 

pauta para deliberação em 2º turno, como se segue: 

Projeto de Lei nº 008/17, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Revoga a Lei Municipal nº 004, de 31 de março de 

2016, que dispõe sobre a alteração de denominação de 

próprio público, mas especificamente da Escola de Ensino 

Fundamental Raimundo Amaral da Silva, para Centro de 

Educação Infantil Raimundo Amaral da Silva, e dá outras 

providências” – em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo a ser deliberado o 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e observando que o 

tempo de reunião já havia terminado, agradeceu a 

presença de todos e precisamente às doze horas e dez 

minutos deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

Carneiro Pinto Filho, aos nove dias do mês de fevereiro do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 


