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Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos quinze dias do mês de Março, do 
corrente ano, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder 
Legislativo Municipal, às nove horas e quinze minutos, no Plenário Carlos Roberto Cabral Furtado, na 
Câmara Municipal de Itaituba, sob a presidência do vereador João Bastos Rodrigues, primeiro 
secretario o vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo secretário o vereador Antonio Lopes de 
Sousa. O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, solicitando a primeira 
secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 
Antonio Lopes de Sousa, Célia Martins de Souza, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues 
Dias, João Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando 
Sadeck dos Santos, Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves 
de Aguiar e Wescley Silva Aguiar. Havendo número legal de vereadores o presidente solicitou ao 
vereador Manuel Diomar Santos Figueira que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 060/2016.SEMGOV/PMI de autoria da prefeitura municipal que 
informa e justifica o não comparecimento para reunião qual foram convidados. Oficio Cir. Nº 003/2016 
– SEMSA/DVS/MEPS de autoria da Secretaria municipal de saúde que convida para uma reunião no dia 
17 de Março de 2016 as 17 hrs no auditoria da Escola Antonio Gonzaga Barros. Oficio SEMSA.GAB/SEC 
Nº 042/2016 de autoria da Secretaria de Saúde que encaminha informações a cerca da obra de 
construção do Hospital Regional do Tapajós. CONVITE de autoria da prefeitura municipal que convida 
para cerimonia de entrega da 2ª etapa do cheque moradia para famílias contempladas no dia 16/03/2016 
as 16:00 no auditório do Terminal Hidroviário. Projeto de lei nº 011/2016 de autoria do executivo 
municipal que dispõe sobre a criação do cargo de cuidador infantil no Plano de Cargos, Carreiras e 
remuneração dos trabalhadores da educação publica do municipio de Itaituba e dá outras providencias. O 
referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de lei nº 037/2015 de 
autoria do executivo municipal que dispõe sobre as normas para licenciamento e inspeção de unidades 
agroindustriais de pequeno porte e estabelecimentos de produtos artesanais comestíveis de origem 
animal e vegetal no municipio de Itaituba, estado do Pará, e dá outras providencias. GRANDE 
EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Aguinaldo Cirino, falando de requerimento que estaria 
apresentando solicitando recuperação da estrada da comunidade Nova Horizonte. Agradeceu a prefeita 
Municipal pelos trabalhos  em prol de alguns bairros de nossa cidade. Com a palavra o vereador Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos, mostrando imagens de algumas ruas da cidade, que se encontram 
intrafegáveis. Disse que meses atrás procurou a SEMIFRA colocando a situação. Mas infelizmente nada foi 
feito. As principais ruas do centro da cidade os buracos e lama tomam conta. Gostaria que a 
administração apresentasse um planejamento de quando ira recuperar essas ruas. Segundo o vereador, a 
população cobra desta casa uma postura, e esta por sua vez precisa cumprir seu papel, tendo em vista 
que as ruas do centro da cidade estão uma vergonha. Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz, também falou sobre as condições das ruas de nossa cidade, que apenas com algumas 
chuvas, diversas partes ficaram submersas, causando muito transtorno a população. Segundo o Edil, essa 
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situação refletia de forma negativa na imagem do município. O Edil mostrou-se preocupado com a 
paralização e lentidão de algumas obras, entre elas do Hospital Regional. Com a palavra o vereador Isaac 
Dias, falou sobre o cheque moradia, acrescentando que foi procurado por servidores do estado, os quais 
solicitaram informações deste poder com relação a prestação de conta do município. Segundo o vereador, 
este poder já convidou a Secretaria de Promoção Social para vim dar as explicações devidas, infelizmente 
a mesma não veio. Disse que seria interessante que a presidência procurasse junto a receita informações 
sobre a denuncia do vereador Sadeck nos meios de comunicação, a fim de que fosse tomado as 
providencias cabíveis. Continuando disse que baseado em informações através das redes sociais, ficou 
sabendo que o senhor Diego Mota  é servidor do município, e através de oficio o  fato a prefeitura, o fato 
foi comprovado. Continuando usou da palavra o vereador Iamax Prado, que falou sobre o atraso de 
salario da empresa Itacimpasa, pedindo a mesa que encaminhasse ofício a empresa solicitando 
informações das razões da mesma está com salários atrasados. O vereador lembrou que o município 
contribuía com parte financeira da empresa, com a isenção de impostos, que inclusive foi dada por esta 
casa em anos passados. Continuando o vereador falou sobre a necessidade do município em cobrar 
impostos das empresas que vem fazer comercio em Itaituba. O Edil mostrou-se preocupado com a 
prestação de serviço da empresa responsável pela energia elétrica, Celpa Equatorial, que vem 
acumulando uma serie de denuncias de irregularidades, contas de luz com valores altíssimos, suspeitos 
de fraudes. Finalizando o vereador, mostrou imagens de ruas esburacadas. Usou da palavra o vereador 
Nicodemos Aguiar, dizendo que foi abordado por populares, os quais reclamam das condições das ruas de 
nossa e estradas vicinais de nossa cidade. Disse que infelizmente esta casa não é ouvida, constantemente 
os vereadores fazem solicitações, porém nada é feito. Para o vereador a prefeita não tem competência, 
não teve moral nem mesmo para manter sua base no Legislativo. Disse que tinha a consciência tranquila 
na postura de oposição, fazia politica respeitando o povo. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, 
que falou sobre a necessidade desta casa de se atentar as grandes questões sociais especialmente a 
construção do Hospital Regional e citou os valores que foram destinados a esta obra. Disse que o governo 
do estado havia afirmado que não faltariam recursos para esta obra devido a taxa mineraria e aquífera, 
sendo que as mesmas tem uma arrecadação enorme anualmente. O edil fez comentários a respeito do 
péssimo estado das ruas do centro da cidade e das vicinais que dão acesso às comunidades rurais e 
manifestou sua preocupação com os bairros da periferia da cidade. Pediu que fosse levada as 
reivindicações a prefeita municipal para devidas providencias e comentou sobre os trabalhos do programa 
Luz para todos que estão bem adiantados e agradeceu por isso. Com a palavra a vereadora Maria de 
Almeida Silva, que falou sobre a obra de construção do hospital regional e recebeu a noticia de que a 
obra não está parada e mostrou se feliz por isso, agradecendo ao governo do estado por esta obra. Em 
relação a obra de construção do centro de reabilitação, a vereadora disse que mesmo com atrasos de 
pagamentos a obra está em andamento e será entregue. Falou sobre as péssimas condições das ruas da 
cidade e que a situação está ficando pior com as chuvas, dificultando os trabalhos de recuperação. 
Comentou sobre o preço da botija de gás no município que está no valor de R$ 72 reais enquanto em 
outros municípios custa menos e pediu que esta casa tomasse providencias para diminuir esse preço. 
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ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 122/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, ao senhor governador do estado do 
Pará, Simão Robson Oliveira Jatene, solicitando a instalação de uma Unidade Integrada Pro Paz no 
município de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 123/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer 
o envio de oficio ao senhor Jorge Antonio Santos Bittencourt, presidente do Pro Paz, solicitando que o 
município de Itaituba seja incluído na Programação de cidadania do Projeto Semana Viva. 
REQUERIMENTO Nº 125/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio 
de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira e ao diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel Costa, 
solicitando o serviço de recuperação da Estrada do Farturão. MOÇÃO Nº 009/2016 de autoria do vereador 
João Paulo Meister a empresa Clima Frio pela realização do I FestFut. Requerimentos e moção após lidos, 
discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. Requerimento verbal do vereador Iamax 
Prado Custodio que requer envio do oficio a gerencia da empresa ITACIMPASA/Caima que informe os 
motivos de atraso dos pagamentos dos colaboradores, bem como a solução do impasse. Requerimento 
verbal aprovado por unanimidade. Requerimento verbal do vereador Iamax Prado Custodio que requer 
envio do oficio ao setor competente da prefeitura municipal no sentido de cobrar a atuação dos 
vendedores ambulantes de fora do município, uma vez que os mesmos não recolhem impostos para 
cidade. Requerimento verbal aprovado por unanimidade.  E não havendo mais matérias a tratar, o 
presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, mandou que se lavrasse a presente ata que após 
lida, discutida e votada será aprovada e pela mesa diretora assinada. Eu, Isaac Rodrigues 
Dias,....................................................,primeiro secretário a subscrevi e assino. 
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