
 Ata da 71ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos nove dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e dezessete. Precisamente às oito horas e 

quarenta e cinco minutos o Vereador Nivan Setubal 

Noronha (DEM) – 1º Vice-Presidente, na ausência da 

Vereadora Luciana Castanheira Sales (DEM) – Presidente 

desta Câmara Municipal, assumiu a direção dos trabalhos e 

invocando a proteção de Deus abriu a sessão. Estavam 

presentes ainda os seguintes parlamentares: 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), 

Francisco das Chagas do Ó da Costa (DEM), João Amaro da 

Silva Filho (PDT), José Arledo Marques de Souza (PROS), 

Jorge Luiz Rodrigues Marinho (PMN), Maria de Jesus 

Oliveira Moreira (PTB), Rafael Evangelista Galvão (PSDB), 

Regina de Fátima da Silva Rodrigues (PMDB), Ronilson 

Correa de Sena (PSDB) e Vânia Nascimento da Silva (PHS). 

Estavam ausentes o Vereador Edivam Sousa Damasceno 

(PR) e ainda o Vereador Welton Marlon da Silva Costa 

(PSDC), que teve sua falta justificada em face do 

falecimento de seu Genitor. Dando início aos trabalhos, o 

Senhor Presidente solicitou à Vereadora Maria de Jesus 

que fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo a mesma 

proferido o “Salmo 90: 1 a 8”. Em seguida o 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: Requerimentos nºs. 1543, 1544 (João 

Amaro), 1545, 1546 (Orisnei Nascimento); Indicação nº. 

204/17, do Vereador Edivam Damasceno; Projeto de Lei nº 

044/17, de autoria do Vereador Ronilson Sena, que “Proíbe 

o ingresso em exposição de obras de arte e espetáculos 

que disponham de conteúdo impróprio para crianças e 

adolescentes no âmbito do Município de Castanhal e dá 

outras providências”. Encerrado o Pequeno Expediente o 

Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada dos parlamentares inscritos no Grande 

Expediente, com seguem: O Vereador Antonio Leite pediu o 

envio de voto de pesar ao Vereador Marlon Costa, em face 

do falecimento de seu genitor, ocorrido no dia sete do mês 

em curso; Falou sobre algumas matérias de sua autoria 

que estão em tramitação nesta Casa de Leis e que são de 

grande relevância no contexto social de nosso Município. O 

Vereador José Janildo Agradeceu à Secretária Municipal 

de Agricultura, pelo serviços que estão sendo realizados no 

entorno do Campo de Futebol do “Zé Padeiro”; Disse que o 

Campeonato de Futebol do Bairro do Milagre, que estava 

há alguns anos sem ser realizado, este ano voltou 

acontecer, e, a final se dará no próximo domingo pela 

manhã no Campo do Zé Padeiro, convidando a todos para 

se fazerem presentes e prestigia o referido encerramento 

do tradicional evento esportivo. O Vereador Chagas Costa 

Agradeceu à coordenação do Projeto Social “Chapéu de 

Palha”, pela realização do Campeonato de Futebol do 

Bairro de Jaderlândia, que foi coroado de plexo êxito; 

Agradeceu ao Prefeito Municipal pelos serviços de 

revitalização das ruas da Comunidade “Oscar Reis”, 

localizada no Bairro Jaderlândia. A Vereadora Luciana 



Castanheira chegou ao recinto do Plenário e assumiu a 

Presidência dos trabalhos, com o Vereador Nivan Noronha 

retornando para sua bancada. Continuando, o Vereador 

Márcio Costa foi chamado e usando a tribuna falou sobre 

alguns acontecimentos que demonstram claramente o grau 

de omissão com que o Governo do Estado tem tratado o 

setor educacional, motivando paralizações por parte dos 

educadores, como está acontecendo em algumas unidades 

educacionais do Governo do Estado, o que é um retrocesso 

quanto ao que já havia sido alcançado no setor da 

educação; Disse que está preocupado com a extinção de 

alguns cursos em instituições superiores como UFPA, 

IFPA, UEPA, sugerindo inclusive que seja feita uma Moção 

ao Governo do Estado, pedindo mais recursos e 

providências administrativas para que não haja esse 

retrocesso na educação superior. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao Vereador 

Nivan Noronha, seu substituto legal, e usando a Tribuna 

comentou sobre a presença da Polícia Federal hoje cedo 

nesta Casa de Leis, explicando que tudo foi em face de 

denúncias correlatas a merenda escolar oferecidas ao 

Ministério Público no ano de 2015, envolvendo o nome do 

Vereador Edivam Damasceno. O objetivo da PF era de fazer 

busca e apreensão no Gabinete do Vereador mencionado, 

no entanto como todos sabem, os vereadores desta 

Câmara ainda não dispõem de gabinetes e por conseguinte 

nada pode ser apreendido pela PF, pois nada existe de 

documentação pessoal do referido parlamentar nas 

dependências da Câmara Municipal de Castanhal, pois os 

documentos existentes são de cunho parlamentar, o que 

não interessa ao processo investigativo. Concluiu dizendo 

que diferente do que foi divulgado de forma viu e 

maledicente esta Câmara e sua administração atual não 



tem qualquer problema junto à Justiça e assim finalizou 

sua oratória reassumindo a Presidência dos Trabalhos. 

Manifestou-se ainda na Tribuna o Vereador Ronilson Sena, 

que comentou sobre uma visita que fez à Feira da CEASA, 

no Centro Comercial de Castanhal, oportunidade em que 

pode verificar “in loco” o nível de abandono em que se 

encontra o mencionado complexo comercial e que irá 

envidar esforços junto ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, no sentido de que seja feita uma 

revitalização no referido local; Disse que os 

esclarecimentos feito pela Presidente desta Casa de Leis 

quanto a presença da PF nesta casa na manhã de hoje, 

foram muito oportunos e bastante elucidativos; Disse que 

essa intervenção por parte da PF contra o Vereador Edivam 

Damasceno demonstra claramente que os mais de quatro 

mil votos que mesmo recebeu nas última eleições 

municipais, incomodam muita gente e agora que se 

vislumbra uma possível candidatura a deputado estadual 

do Edivam Damasceno, a pressão é forte e não é para 

menos, pois o mesmo tem se esmerado em sua luta 

parlamentar e se não era candidato de forma oficial, agora 

certamente sua campanha foi edificada. Depois de ser 

informada que não havia mais vereador 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: Indicação nº. 196/17, da 

Vereadora Luciana Castanheira – Em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade; Indicação nº. 197/17, da 

Vereadora Vânia Nascimento – Em discussão e votação, foi 

aprovada por unanimidade; Projeto de Lei nº. 040/17, da 

Vereadora Luciana Castanheira, que “Insere no Calendário 

Oficial de Eventos do Município a “Cavalgada do Rancho 



Nossa Senhora da Conceição” e dá outras providências” – 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Encerrada a primeira Parte da ordem do dia, o 1º 

Secretário foi autorizado a fazer leitura da única matéria 

em pauta na 2ª Parte, como se segue: Projeto de Lei nº 

011/17, do Executivo Municipal, que “altera a Lei Municipal 

nº 001/2017, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Castanhal para o exercício financeiro de 2017 

– Em discussão e votação, foi aprovado por maioria, com 

votos contrários dos Vereadores Ronilson Sena e Rafael 

Galvão. Nada mais havendo para ser deliberado, a Senhora 

Presidente encerrou a Ordem do Dia e como ainda havia 

tempo, franqueou a palavra para explicações pessoais. 

Como não houve manifestação, a Senhora Presidente 

agradeceu a presença de todos e precisamente às dez 

horas e trinta minutos deu a sessão por encerrada. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos nove dias do mês 

de novembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 


