
Ata da 72ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Castanhal, 2º Período Ordinário da 18ª Legislatura, 

realizada aos quatorze 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, 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), 

Carlos Alberto de Sousa Sampaio (PMDB), Edivam Sousa 

Damasceno (PR), 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), Welton Marlon da Silva Costa (PSDC) e 

Vânia Nascimento da Silva (PHS). Estavam ausentes os 

Vereadores Antonio Leite de Oliveira (PSDB), que estava 

acompanhando sua filha na realização de exames na 

Capital do Estado e Ronilson Correa de Sena (PSDB), que 

se encontrava doente, Ambos tiveram suas faltas 

justificadas pela presidência. Dando início aos trabalhos, a 

Senhora Presidente solicitou ao Vereador Márcio Costa que 

fizesse a leitura do Texto Bíblico, tendo o mesmo proferido 

o “Salmo 108”. 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: Requerimentos nºs. 1547, 1548 (Chagas Costa), 1549 

a 1557 (Márcio Costa); Projeto de Resolução nº 016/17, de 

autoria do Vereador Rafael Galvão, que “Dispõe sobre o 

Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 

Municipal de Castanhal e dá outras providências”; Projeto 

de Lei nº 046/17, do Vereador Rafael Galvão, que 

“Disciplina a utilização de “milhagem” oriunda de 

passagem aérea custeada com recursos públicos e dá 

outras providências"; ”Projeto de Lei nº 047/17m também 

de autoria do Vereador Rafael Galvão, que “Institui a “ficha 

Limpa Municipal” na nomeação de servidores a cargos 

comissionados no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, e dá outras providências”; Ofício nº 662/2017-

SEMAD, encaminhando para tramitação nesta Câmara o 

Projeto de Lei nº 015/17, que “Dispõe sobre alteração no 

Artigo 1º da Lei Municipal nº 005 de 15 de março de 2017, 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, com seguem: O Vereador José Arledo falou 

sobre os serviços que a PMC vem realizando no Canal que 

corta o Bairro Ianetama e ainda os serviços necessários na 

Rua José Soares de Melo (Limpeza de valas e colocação de 

tubos); Agradeceu ao Prefeito e seu Secretário de Obras 

pelos serviços de terraplenagem que estão sendo feitos no 

Ramal do Bacuri. O Vereador Chagas Costa disse que 

mesmo a P tendo feito serviços na malha viária rural e 

urbana de Castanhal, vários ramais ainda não foram 

contemplados com qualquer serviço pelo atual 

administração e que, o período invernoso se aproxima e 



caso os serviços não sejam feitos agora, ficará impossível 

quando começarem as chuvas; Falou que a bomba d’agua 

da Creche do Residencial Rouxinol já está queimada há 

oito dias e espera que a Secretaria Municipal de Educação 

tome providências urgentes para sanar o problema e as 

crianças não fiquem sem o precioso líquido; Falou que 

finalmente para a satisfação da comunidade, as ruas por 

onde os ônibus trafegam na “Portelinha” começaram a 

receber o serviço de massa asfáltica. O Vereador Jorge 

Luiz se reportou sobre um fato ocorrido no Residencial 

Japim, onde uma família que havia ocupado uma 

residência do Programa Minha Casa, Minha Vida, que 

estava desocupada foi desalojada sob ameaça de morte 

por um Vereador do Município de Inhangapi que se dizia 

proprietário da casa, e Ele juntamente com o Vereador 

Márcio Costa, procuraram resolver o problema para que a 

família não fosse retirada de forma violenta da residência 

em questão. O Vereador Marlon Costa disse que o Bairro do 

Milagre vivencia algo nunca visto antes, pois os três 

vereadores que moram naquele populoso bairro estão 

juntos e trabalhando para que melhorias sejam alcançadas 

em favor dos moradores e isso já começou a surtir efeitos 

positivos, pois várias benfeitorias já foram realizadas pela 

PMC; Falou sobre o Campeonato de futebol de Rua do 

Bairro do Milagre que teve seu encerramento no domingo 

passado e foi coroado de pleno êxito; Falou ainda sobre 

alguns serviços de eletrificação que estão no cronograma 

de serviços da CELPA e que em breve se iniciarão; alou 

sobre o passamento de seu genitor ocorrido na semana 

passada e agradeceu a todas as manifestações de carinho 

e solidariedade que recebeu. O Vereador Idalmir Rodrigues 

teceu comentário sobre a necessidade da Comissão de 

Educação desta Casa procurar averiguar se os rumores 



com relação aos direitos adquiridos pelos profissionais de 

educação tem cunho de veracidade, pois o que corre pelos 

quatro cantos de Castanhal é que o Prefeito irá suprimir 

alguns benefícios da categoria e ainda encerrar os 

contratos dos professores temporários, e caso se confirme 

isso será um absurdo e esta casa não deve se omitir de 

tomar providências se preciso for junto ao Ministério 

Público. O Vereador Edivam Damasceno reportou-se sobre 

os fatos acontecidos recentemente e que envolveram seu 

nome em investigação da Polícia Federal e da 

Controladoria Geral da União, enfatizando que prestou 

todos os esclarecimentos necessários quando interpelado 

e nada foi encontrado que comprovasse as denúncias 

feitas contra sua pessoa; Disse que sempre pautou sua 

vida política observando os princípios de honestidade e 

legalidade, respeitando principalmente os eleitores que lhe 

conferiram o voto já por dois mandatos, pois o conhecem e 

sabem de sua conduta ilibada, e talvez por isso, venha 

sofrendo perseguições políticas, pois não tem 

“apadrinhamento”; Por fim agradeceu as manifestações de 

apoio, carinho e solidariedade com o episódio da semana 

passada. O Vereador Nivan Noronha foi solidário com o 

Vereador Edivam Damasceno e enfatizou que há uma 

conduta muito falha nos processos investigativos no Brasil, 

onde primeiro se acusa e prende pra só depois buscar 

provas, e isso enseja que o nome e a história das pessoas 

seja denegrido e jogado na lama; Disse ter ficado feliz pelo 

Vereador José Arledo ter usado a tribuna para agradecer o 

Prefeito Municipal pelos serviços realizados no Bairro 

Ianetama, serviços este que o referido parlamentar já 

vinha há muito tempo reivindicando junto à PMC, inclusive 

em outras administrações. A Vereadora Luciana 

Castanheira passou a direção dos trabalhos ao Vereador 



Nivan Noronha, seu substituto legal, e usando a Tribuna 

comentou sobre os diversos serviços que ora estão sendo 

desenvolvidos pela PMC em localidades mais afastadas do 

centro da Cidade, citando como exemplo os serviços na 

Portelinha, Comunidade São José e outros; Apresentou o 

Requerimento Nº 1558/17 e ainda o Projeto de Lei Nº 

048/17, que “Dispõe sobre o uso de espaços públicos e de 

publicidade, para campanhas educativas de combate a 

atos de violência contra a mulher e dá outras 

providências”; Assim finalizou sua oratória reassumindo a 

Presidência dos Trabalhos. 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: Indicações nºs. 201 (Jorge Luiz), 203 (Luciana 

Castanheira) – Em discussão e votação, foram aprovadas 

por unanimidade; Requerimentos nºs. 1543, 1544 (João 

Amaro), 1545, 1546 (Orisnei Nascimento) – Em discussão e 

votação, foram aprovados por unanimidade; Projeto de Lei 

nº. 014/17, do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a proceder a alienação, sob a forma 

de doação, da área de terra do Distrito Industrial 

pertencente ao Patrimônio Municipal, ao Governo do 

Estado do Pará, através da Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Pará – CODEC, e dá outras providências” – 

em discussão e votação, foi aprovado por maioria, com 

voto contrário expresso através de parecer do Vereador 

Ronilson Sena. 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. 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. Nada mais havendo para ser 

deliberado, a Senhora Presidente encerrou a Ordem do Dia 

e como o tempo de reunião já havia se exaurido, agradeceu 

a presença de todos e precisamente às onze horas e trinta 

minutos deu a sessão por encerrada. Plenário Manoel 

Carneiro Pinto Filho, aos quatorze dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 


