
Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 1º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos quatro dias do mês de abril do ano de dois 

mil e dezessete. Precisamente às oito horas e vinte 

minutos a Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) - 

Presidente desta Casa de Leis, invocando a proteção de 

Deus abriu a sessão. Estavam presentes 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), João 

Amaro da Silva Filho (PDT), Jorge Luiz Rodrigues Marinho 

(PMN), José Arledo Marques de Souza (PROS), Maria de 

Jesus Moreira de Souza (PTB), Rafael Evangelista Galvão 

(PSDB), Vereadora Regina de Fátima da Silva Rodrigues 

(PMDB), Ronilson Correa de Sena (PSDB) e Welton Marlon 

da Silva Costa (PSDC). Dando início aos trabalhos, a 

Presidente solicitou ao Vereador José Janildo que fizesse 

a leitura do texto bíblico, tendo o mesmo proferido 

“Habacuc16: 6 e 11”. Em seguida a Senhora Presidente deu 

por aberto o Pequeno Expediente e solicitou ao 2º 

Secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. 

Depois de lida a ata 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, os quais se encontram na 

Diretoria Legislativa. Encerrada Esta parte a Presidente 

abriu o Grande Expediente e solicitou ao 1º Secretário que 



fizesse a chamada dos parlamentares inscritos, como 

seguem: O Vereador José Janildo agradeceu ao Secretário 

Municipal de Obras Landry Adelino, pelos serviços que 

estão sendo realizados no Bairro do Milagre; Disse que 

recebeu informação de que o Conselho Tutelar irá receber 

um veículo ofertado pelo Deputado Federal Arnaldo Jordy e 

assim poderá intensificar suas atividades em nossa 

Cidade. O Vereador Chagas Costa falou que mesmo com a 

realização da audiência sobre segurança pública realizada 

nesta Casa, pouco se observa de mudanças, já que os 

constantes assaltos, furtos, invasões de residências e 

crimes de morte continuam a fazer parte do cotidiano do 

castanhalense; Disse que até a própria polícia passou a 

temer os criminosos, pois não dispõem de estrutura bélica 

e organizacional para fazer frente às ações dos meliantes, 

e fica a pergunta no ar: “A quem recorrer?” Se as 

autoridades notoriamente há muito tempo não são capazes 

de combaterem a criminalidade que reina em nosso País; 

Abordou ainda a questão que envolve a destinação dos 

resíduos sólidos, pois o que se vê atualmente são lixões a 

céu aberto e que comprometem seriamente o meio 

ambiente. O Vereador Márcio Costa destacou o “Dia 

Mundial da conscientização sobre o autismo”, fazendo 

comentários didáticos a respeito do Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), salientando a importância da 

inserção da criança autista no contexto sócio-educacional, 

coisa que em nosso Município tem sido esquecido pelos 

gestores municipais e solicitou à Comissão Permanente de 

Educação desta Câmara, que o acompanhe em visitação às 

escolas de nosso Município para determinar “in loco” 

quantos alunos realmente fazem parte da educação 

inclusiva de forma efetiva; Se manifestando com relação à 

segurança pública, disse que a problemática é tão 



complexa que requer tempo e somente de maneira 

paulatina é que veremos os resultados surgirem; Registrou 

com tristeza o desmonte de programas sociais, como por 

exemplo, o “Ciência sem Fronteiras”, que possibilitava o 

intercâmbio de nosso jovens estudantes com outros do 

exterior, e que trouxe muitos dividendos educacionais e 

culturais para nosso País; Disse que este tipo de medida 

que o Governo Federal vem tomando, demonstra de 

maneira cabal a falta de compromisso para com a 

educação e a cultura de nossos jovens. O Vereador 

Ronilson Sena parabenizou o Sindicato Rural de Castanhal, 

pelo “1º Encontro da Cadeia Produtiva da Mandioca”; Disse 

que na próxima sexta-feira o referido Sindicato também irá 

promover outro importante evento para o contexto 

econômico, que é a discussão sobre mecanismos para 

fomentar e incentivar a piscicultura em nossa Região; 

Disse que infelizmente as dependências da sucursal da 

EMATER localizada as margens da PA- 136 (Castanhal-

Curuçá) estão em situação de completo abandono, o que é 

uma lástima já que se trata de um órgão de grande 

importância para a agricultura de nossa Região e espera 

que o Governo do Estado tenha a sensibilidade para 

revitalizar aquele escritório; Disse que se o povo não for às 

ruas para pressionar a saída dos maus políticos que 

infestam a Câmara e o Senado Federal, nosso País não 

sairá do ostracismo em que se encontra; Pediu o envio de 

voto de pesar ao ex-vereador desta Casa Professor 

Rosimar Possidônio, pelo falecimento de seu irmão 

ocorrido recentemente em nossa Cidade. A Vereadora 

Luciana Castanheira passou a direção dos trabalhos ao seu 

substituto legal, Vereador Nivan Noronha e usando a 

tribuna também falou a respeito do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), salientando que o maior obstáculo do 



portador e familiares é o desconhecimento sobre o assunto 

e a discriminação observados; Comentou sobre o consórcio 

entre cinco municípios de nossa Região, que possibilitará a 

criação de um aterro sanitário para destinação de resíduos 

sólidos, enfatizando que os estudos já se iniciaram visando 

à escolha do melhor local para a construção do 

mencionado depósito; Disse que na próxima sexta-feira 

(07/05/2017) será realizada nesta Casa, uma reunião para 

tratar sobre diversos aspectos a respeito da agricultura em 

nosso Município e espera contar com a participação dos 

vereadores e demais pessoas interessadas sobre o 

assunto; Por fim, pediu o envio de voto de pesar ao Senhor 

Sebastião Freitas Magalhães, pelo passamento de seu filho 

Ademar Freitas Magalhães. Depois de finalizar sua oratória 

reassumiu seu lugar na Mesa dos trabalhos e depois de ser 

informada de que não havia mais parlamentares inscritos, 

a Presidente abriu a Ordem do Dia e solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta 

para deliberação do Plenário, como seguem: Indicações 

nºs: 115 (Nivan Noronha, Chagas Costa e Márcio Costa), 

116, 117, 118 (Nivan Noronha e Márcio Costa), 120 (Regina 

Abreu e Rafael Galvão) – em discussão e votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Requerimento nºs. 912, 913, 

919, 920, 925 a 929, 936, 940, 942, 945, 946, 949, 952, 953, 

955, 956, 958, 966 (Edivam Damasceno), 914, 918, 924, 932 

a 934, 937, 939, 943, 944, 948, 957, 962 (Edivam 

Damasceno e Carlos Sampaio), 950 (Edivam Damasceno e 

Chagas Costa) – Colocados em discussão e votação, foram 

aprovados por unanimidade. Os Requerimentos do 

Vereador Edivam Damasceno de nºs: 911, 915, 935, 938, 

941, 947, 951, 954, 959, 961, 967, 968, foram retirados de 

pauta a pedido do autor por estarem prejudicados.  

Encerrada a 1ª Parte da Ordem do Dia, e não havendo 



matéria em pauta na 2ª Parte, a Presidente encerrou a 

Ordem do dia e observando que o tempo de reunião já 

havia expirado, agradeceu a presença de todos e 

precisamente às onze horas e trinta minutos deu a sessão 

por encerrada. Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 

quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.  

 

 


