
Ata da 16' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Castanhal, 5o Período Ordinário da 18' Legislatura,
realizada aos doze dias do mês de março do ano de dois
mne dezenove. Precisamente às oito horas e cinquenta
minutos, o Senhor Vereador Alacir Vieira Cândido Junior
(PSDC) - Presidente desta Câmara Municipalpinvocando
a proteção de Deus abriu a sessão. Estavam presentes
os seguintes parlamentares: Edivam Sousa Damasceno
(PR) - I' Vice-Presidente, Cáries Alberto de Sousa
Sampaio (PMDB) - 2' Vice-Presidente, Antonio Leite de
Oliveira (PSDB) - I' Secretário, Romildo Márcio Ramos
da Costa (PT) - 2' Secretário, Mana de Jesus Oliveira
Moreira (PTB) - 3' Secretária, José Janildo Souza do
Nascimento (PMDB) - 4' Secretário, Antonio Idalmir
Rodrigues de Oliveira (PTB)l Francisco das Chagas
Conceição Costa (PV), Francisco das Chagas do O da
Costa (DEM), Jogo Amado da Silva Filho (PDT)l Jorge
Luiz Rodrigues Marinho (PMN)pJosé Arledo Marques de
Souza (PROS), Luciana Castanheira Sales (DEM)l Nivan
Setubal Noronha (DEM), Orisnei Salva do Nascimento

, Rafael Evangelista Galvão (PSDB)l Resina de
ma da Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson Correa de

Sena (PTC), Welton Marlon da Silva Costa (PSDC) e
Vânia Nascimento da Silva (PHS). Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao Vereador Antonio Leite que
fizesse a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo

;aferido o i6Salmo 90". Dando início aos trabalhos o
êênqhor Presidente abriu o Pequeno Expediente e
solicitou ao 2' Secretário que fizesse a leitura da ata
sessão
apreciação do Plenário, sendo aprovada PJbr
unanimidade. Foram lidos alguns ofícios expedidos que

④

g-



Pequeno Expediente o Senhor Presidente depois de ser
informado que o Secretário Municipalde Obras, Senhor
Landry Adelino se fazia presente nesta Câmara e
conforme ofício de sua autoria, gostaria de prestar
esclarecimentos sobre assuntos abordados na sessão
passada pelos Vereadores, suspendeu a sessão por
cinco minutos a fim de que as Lideranças decidissem se
ouviam ou não o mencionado secretário. Reiniciada a
sessão e como não houve consenso entre as
Lideranças, o Presidente comunicou que o Senhor
Landry Adelino seria oficialmente convidado para em
data a ser previamente marcada, possa prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários. O
Vereador Idalmir Rodrigues não estava se sentindo bem
e não retornou para a sessão, mas pediu que suas
matérias fossem retiradas da pauta de deliberações
desta sessão. Continuando o Senhor Presidente
solicitou ao lo Secretário que fizesse a chamada dos
parlamentares inscritos no Grande Expediente, como se
seguem: O Vereador Rafael Galvão parabenizou o
Presidente por ter cumprido o que determina o
Bggimento Interno desta Câmara, com relação ao
bêdido do Secretário Landry Adelino para se pronunciar
;lesta sessão; Também se reportou ao Decreto
Municipal no 002/19, baixado pelo Prefeito Municipalp o
qual denominou de "Decreto da Maldade", por retirar
benefícios pecuniários dos professores, enfatizando
que era uma vergonha tal procedimento, mas quis.=
espera que se faça justiça e esta situação ainda possq#
ser revertida em favor dos educadores. O Vereadai
Márcio Costa disse que em face do totalabandono do
Prédio do Conselho Tutelar, aquele órgão está fechado, S
com os conselheiros tendo. que paralisar suas
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atividades e pediu que o Gestor solucione esse
problema com o máximo de brevidade; Disse que o pior
foi que o contrato de locação do prédio foi renovado
pela Gestão atual, mesmo com o imóvel estando em
precária situação e o Prefeito Pedro Coelho da Mota
Filho, tem a obrigação de prestar esclarecimentos
quanto ao assunto; Disse que Castanhal sofre com o
caos em face da má gestão administrativa que hora
vivenciamos. O Vereador Nivan Noronha solidarizou-se
com o Vereador Idalmir Rodrigues, que durante o tempo
em que a sessão estava suspensa! teria sido agredido e
por esse motivo veio a se sentir mal, não retornando à
sessão quando se reiniciou; Disse que esta Casa de Leis
deve se manter harmoniosa, para que as diversas ,,
questões envolvendo o desenvolvimento de Castanhal k
possa se dar de forma prática e dinâmica, mas isso só .
pode acontecer se os preceitos regimentais sejam ,,
acatados pelos Vereadores. O Vereador Ronilson Sena
também parabenizou a Presidência dos Trabalhos, por

postura na sessão de hoje; Disse que a discussão
decidir se o Secretário de Obras poderia ou não se

pronunciar ainda nesta sessão foi "acalorada" e
reconhecia que havia sido ríspido com o Vereador
'14almir Rodrigues e que posteriormente irá pedi-lhe
desculpas pessoalmente já que o mesmo não se
encontrava em Plenário; Disse que o Prefeito tem que
provar ao Povo que merece a confiança nele depositada--:tZ
nas últimas eleições municipais e não fazer o péssimo/"
papel que ora vem fazendo. O Vereador José Janildo
disse que se solidarizava com o Secretário Landry
Adelino, que teve a boa vontade de vil:l
espontaneamente até esta Casa para esclarecer ~
assui)ltl+é abo!!;ladõq plL:alguns
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passada e devido a questões regimentais não pode se
pronunciar nesta sessão. Depois de ser informado que
não havia mais parlamentares inscritos, o Senhor
Presidente encerrou o Grande Expediente e abriu a
Ordem do Dia e solicitou ao I' Secretário que fizesse a
leitura das matérias em pauta para deliberação do
Plenário, como se seguem: Projeto de Resolução n'
004/2019, do Vereador Nivan Noronha, que "Dispõe
sobre Emenda Modificativa e Aditiva ao Art. 34, da
Resolução n' 024-A/91, de 10 de setembro de 1991, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Castanhale dá outras providências" - Em discussão
o Vereador Rafael Galvão disse que tinha algumas
considerações à serem feitas quanto a emenda
apresentada pelo Vereador Ronilson Sena em seu
pedido de vista e assim solicitou vistas sobre a matéria.
Não havendo mais matérias para deliberação o
Presidente encerrou a Ordem do Dia e como ainda havia
tempo franqueou a palavra para explicações pessoais
pelo prazo de cinco minutos, mas como não houve

agradeceu a presença de todos e.
às dez horas deu a sessão por encerrada.

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos doze dias dois

estação,ma
recisamente


