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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezesseis 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: Antonio Lopes de Sousa, Célia 
Martins de Souza, Isaac Rodrigues Dias, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, 
Nicodemos Alves de 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:  

GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador  Luiz Fernando Sadeck dos Santos, registrando o 
falecimento do senhor Braga. Pediu a mesa diretora que encaminhasse uma moção de pesar aos 
familiares do mesmo. Em seguida chegou em plenários um grupo de professores, os quais solicitaram o 
uso da tribuna popular. Usou da tribuna o professor Celso, declarando que os professores estariam em 
greve em função da falta de apoio da prefeita municipal para o reajuste dos servidores da educação. 
Segundo o mesmo, foi oferecido apenas 5% por cento, e a categoria por sua vez não concordava com o 
valor. Retomando a palavra o vereador Sadeck, o vereador denunciou o abandono de obras na 
comunidade de Barreiras, Moraes de Almeida, Pedra Branca. Citou também as unidades de Saúde do 
bairro Wirland Freiro e do bairro da Paz. Segundo o Edil, era o dinheiro público jogado fora. Como 
representante legitimo do povo não poderia compactuar com tal situação.  Disse que era uma vergonha 
andar no centro da cidade, muitos buracos e lama. Numa demonstração total de compromisso da 
administração com o município. Conclamou aos demais vereadores para que unissem esforços no sentido 
de cobrar da administração medidas cabíveis para a resolução dos problemas. Com a palavra a vereadora 
Celia Martins, registrou a presença de alunos da escola Isaac Newton em plenário.  Em seguida a 
vereadora falou sobre a ocupação das casas populares, lembrando que foi citado em plenário que 
diversas casas estavam sendo comercializadas. Disse que era solidaria ao trabalho  do setor responsável 
pela distribuição das casas. Disse que infelizmente muitas pessoas usaram de má fé, omitindo 
informações importantes, e por isso foi contempladas com as casas sem preencher os requisitos devidos. 
Disse que após ingresso no Ministério público, muitas casas serão desocupadas e entregues a quem está 
no programa.  A vereadora falou sobre a greve dos professores, enfatizando que era mais importante 
receber o salário em dia do que grevar e correr o risco posteriormente de não receber considerando o 
valor do aumentando solicitado pela categoria. Com a palavra a palavra o vereador Wescley Silva   
registrou a presença dos alunos  e professores da escola Isaac Newton. Em seguida o vereador disse que 
o colega Isaac estava fazendo falta no sindicato. O vereador lamentou a forma como a categoria entrou 
em plenário, usou a tribuna, fez bastante barulho, mas não esperou para ouvir os vereadores.  
Continuando o vereador registrou imagens da escola Isaac Newton, elogiando o trabalho que a mesma 
vem desenvolvendo ao longo de seus 26 anos. Com a palavra o vereador Iamax Prado, elogiou o 
comportamento dos membros do sindicato do SINDSAÚDE em plenário.  O vereador também parabenizou 
a escola Isaac Newton, destacando a importância do mesmo para o município de Itaituba. Disse que tinha 
prazer e orgulho de ter estudando na escola.  Em seguida foi convidado os professores da escola para 
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receberem uma homenagem pela passagem do aniversario da escola. Com a palavra o vereador Isaac 
dias, que parabenizou os vereadores Iamax Prado e Wescley Silva Aguiar pela homenagem ao Colégio 
Isaac Newton e fez comentários a respeito da historia do colégio no município. Registrou a intervenção do 
SINTEP em relação ao reajuste de 5%, onde o mesmo não aceitou tal percentual e que não é de 
competência da câmara e nem da comissão. Pediu desculpas aos alunos do Colégio Isaac Newton pela 
forma violenta do SINTEP e que esses professores não representam a totalidade do Sindicato. Disse que 
seu posicionamento é contrario aos 5%, porém admite que precisa ter cautela nessa hora para não 
causar prejuízo para ambas as partes. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, que 
parabenizou a escola, os professores e alunos do Colégio Isaac Newton pela homenagem e passagem do 
seu aniversario. Comentou sobre o percentual de reajuste aos servidores da educação do município e que 
gostaria que esse reajuste fosse bem maior, mas isso não dá o direito aos professores do SINTEP fazerem 
chacota dos vereadores desta casa de leis e pediu desculpas as pessoas em plenário. Falou sobre a 
homenagem aos lideres do movimento que lutaram pela luz na região garimpeira e que fara aqui no 
plenário no dia 30 deste mês. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, que parabenizou os alunos e 
professores pela homenagem ao Colégio Isaac Newton, bem como aos vereadores Iamax Prado e 
Wescley Silva Aguiar pela iniciativa da homenagem. Comentou sobre as manifestações do fim de semana 
em relação ao governo federal e a corrupção. Falou sobre a insatisfação dos servidores em relação ao 
reajuste oferecido pelo governo municipal e deixou seu repudio a prefeitura municipal. Mostrou se 
solidário aos professores pela sua causa.  

O vereador Isaac Dias sugeriu que fosse feito o intervalo regimental de 15 minutos para composição do 
quórum para dar continuidade aos trabalhos do legislativo. Colocada a proposta em discussão e votação 
foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do projeto de lei nº 012/2016 de autoria do 
executivo municipal que dispõe sobre o reajuste salarial para os servidores públicos municipal, e dá 
outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. 

   

 

  

ORDEM DO DIA:  

 

E não havendo mais matérias a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão por falta de quórum 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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