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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e dois 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:  

Termo Aditivo ao contrato de repasse nº 790277/2013/Ministério das Cidades/Caixa, processo 
1.008.663-93/2013 que entre si fazem união federal, por intermédio do Ministério das Cidades, 
representando pela caixa econômica e o município de Itaituba. Oficio do PRB que indica o senhor 
vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos como líder do partido nesta casa de leis. Oficio 
SINDSAÙDE/ITB/PA Nº 20/2016 que solicita o uso da tribuna nesta sessão do dia 22 de março de 
2016. Oficio nº 0024/2016.SINSERMI que solicita o uso da tribuna nesta sessão do dia 22 de março 
de 2016. GT.GCGR/GRO-001/16 (519-CM) de autoria da claro que esclarece informações. Oficio nº 
028/2016 – PGMI de autoria da Procuradoria Geral do Municipio que solicita informações sobre a 
tramitação de projetos de lei nº 060/2015 e 074/2015. Oficio GAB/PGMI Nº 021/2016 que encaminha as 
leis devidamente sancionadas para conhecimento: Lei Municipal nº 2.884/2015, Lei Municipal nº 
2.884/2015, Lei Municipal nº 2.885/2015, Lei Municipal nº 2.886/2015, Lei Municipal nº 2.887/2015, Lei 
Municipal nº 2.888/2015, Lei Municipal nº 2.889/2015, Lei Municipal nº 2.890/2015, Lei Municipal nº 
2.891/2015, Lei Municipal nº 2.892/2015. Projeto de Resolução nº 002/2016 de autoria da mesa diretora 
que abre credito adicional a vigente orçamento da câmara municipal de Itaituba, o crédito suplementar 
no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para reforço de dotação orçamentaria. O 
referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Resolução nº 003/2016 
de autoria da mesa diretora que abre credito adicional a vigente orçamento da câmara municipal de 
Itaituba, o crédito suplementar no valor de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais) para 
reforço de dotação orçamentaria. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e 
parecer. Projeto de Resolução nº 004/2016 de autoria da mesa diretora que abre credito adicional a 
vigente orçamento da câmara municipal de Itaituba, o crédito suplementar no valor de R$ 335.000,00 
(trezentos e trinta e cinco mil reais) para reforço de dotação orçamentaria. O referido projeto foi enviado 
a sala de comissões para analise e parecer. O presidente concedeu uso da Tribuna Popular ao senhor 
Frank Medeiros, presidente do SINSERMI, que falou sobre a luta do sindicato em prol do aumento do 
salário dos servidores do município. Também usou da palavra a senhora Ana Maria, presidente do 
SINDSAÚDE, que falou sobre a campanha salarial dos servidores do município que o sindicato fará a 
campanha juntamente com os demais sindicatos da cidade.  
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GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador  Dirceu  defendeu o reajuste de cinco por cento aos 
servidores, considerando a atual conjuntura politica do pais. Seria interessante que o sindicado tivesse o 
entendimento necessário junto a administração municipal e acordasse  este valor. Com a palavra o 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos,  disse que todos os anos os sindicatos lutavam pelos 
aumentos salariais, quando a administração poderia ter feito os cálculos devidos  sem percas e desgastes, 
tendo em vista que é direito sagrado, constituído em lei.  Continuando o vereador falou sobre a falta de 
coleta de lixo no residencial Piracanã, há dias os moradores estão convivendo com o lixo nas ruas, 
possibilitando a proliferação de doenças infectuosas.  O vereador mostrou-se preocupado com a  demora 
na construção  da obra do Hospital Regional, onde solicitou a mesa diretora, a realização de uma 
audiência pública com os setores responsáveis.  O vereador criticou o valor do preço do gas de cozinha 
comercializado em Itaituba, assim como da água mineral, onde o galão custa em média 12,00 reais e na 
cidade de Santarém, 4,00 reais. Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, 
lembrando que hoje era o dia mundial da água.  Continuando o vereador falou sobre a reforma de 
hospitais na capital Belém, que infelizmente ainda não atendia a demanda. Em Altamira foi inaugurado a 
UPA, órgão responsável em resolver problemas referentes a saúde. Em Itaituba, a luta  deveria 
prosseguir. Disse que no bairro Viva Itaituba estaria sendo inaugurado um posto de saúde,  qual será de 
muita utilidade para os moradores. Esclareceu que os serviços do hospital Regional estão parados, devido 
a falta de pagamento ás empresas responsáveis pela obra. Continuando o vereador falou sobre as 
péssimas condições das estradas da região e mostrou imagens das mesmas. Com a palavra o vereador 
Iamax Prado Custodio, mostrou se favorável a proposta de reajuste do governo aos sindicatos e que foi 
procurado por três. Em seguida mostrou imagens da estrada do BIS e sua péssima condição de 
trafegabilidade e falou da sua solicitação da construção de passarelas em pontos estratégicos da rodovia 
transamazônica. Sugeriu que fosse indicada a ALEPA através de um deputado para faça a recuperação da 
rodovia transamazônica bem como a estadualização da mesma. Solicitou a prefeitura municipal a 
recuperação do perímetro da rodovia transamazônica até a entrada do residencial Viva Itaituba. Mostrou 
imagens de uma rua próximo a estrada do BIS que precisa de manutenção adequada pela empresa e 
espera que tudo seja corrigido. Pediu que fosse encaminhado oficio as prefeituras que serão atendidas 
pelo hospital regional para participarem da audiência que o vereador Luiz Fernando Sadeck pediu através 
de requerimento e comentou sobre a insatisfação da população a respeito da cobrança da taxa para 
excedente de bagagens que é cobrada no terminal hidroviário pelas empresas. Com a palavram o 
vereador Antonio Lopes de Sousa, que falou sobre o reajuste salarial e que o SINTEP está levando para o 
lado politico. Disse que o problema do SINTEP é pessoal com a administração municipal.  Em seguida o 
vereador efetuou a leitura de uma carta  elogiando os trabalhos do presidente da mesa Joao Bastos. 
Finalizando disse que era favorável ao aumento dos  servidores. Com a palavra o vereador Isaac Dias que 
registrou a presença de servidores da saúde e educação presente em plenário. Disse que a campanha 
salarial não deveria ser um campo de batalha, porque são pessoas civilizadas, alguém que está para 
servir a sociedade. Disse que numa democracia, a regra básica é o respeito.    Não poderia deixar de 
fazer considerações em relação ao projeto de aumento, baseando-se no salário de alguns servidores. O 
parâmetro para reajuste salarial é o índice de inflação, e em 2015  houve  perdas salários. Pediu a mesa 
diretora que transferisse para amanha, a votação do projeto de aumento dos servidores, a fim de que se 
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pudesse fazer uma análise melhor. Com a palavra o vereador Wescley, registrou a presença dos 
sindicatos presentes em plenário. Em seguida o vereador discordou do colega Antonio, de que o sindicato 
sintep estava desorganizado, quando diversas reuniões foram feitas com os liderados  para discussão do 
aumento. Não via motivos para adiar a votação do projeto de aumento, era a favor que fosse votado 
hoje. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, parabenizou os três sindicatos presentes, pelo 
comportamento de cada um. Disse que o aumento solicitado era justo e necessário e que o projeto fosse 
votado nesta manha. A vereadora falou da necessidade da instalação de iluminação publica e recuperação 
de diversas ruas de bairros de nossa cidade. A vereadora mostrou preocupada com as condições de 
estradas vicinais. Finalizando a vereadora falou sobre a dengue, dizendo que infelizmente cada dia ela 
avançava e, era importante medidas urgentes para combater o mosquito.  Com a palavra o vereador 
Nicodemos, disse que foi eleito para está ao lado da população.  Disse que o sindicato merece respeito, 
atenção, sendo interessante um aumento maior, considerando o auto índice inflacionário. Falou que vai 
votar favorável ao projeto com o reajuste proposto no projeto e lamentou por índice do percentual ser 
pequeno. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, que falou sobre a questão do reajuste salarial e 
comentou sobre seu parecer e leu um trecho da ata da reunião da comissão que exarou parecer ao 
projeto de reajuste salarial dos servidores do município, onde tal trecho trata de seu voto. Disse que tem 
respeito por todos os sindicatos e não está defendo apenas um e sim quer o melhor para todos os 
servidores dos sindicatos. Falou sobre a questão da iluminação publica e que é um assunto de segurança 
publica e comentou sobre a arrecadação de iluminação publica que a prefeitura municipal recebe da 
CELPA. Disse que não se pode admitir que as ruas da cidade ainda permanecessem na escuridão e que a 
obrigação de fiscalizar é desta casa de leis e mostrou os ofícios envidados desta casa para prefeitura 
convidando-a para uma reunião e a mesma não compareceu. Informou que através de emenda do 
deputado Zé Geraldo o município receberá recursos. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira, 
falou que irá aprovar os cinco por cento de reajuste salarial e agradeceu pelos trabalhos nas ruas do 
município, bem como agradeceu a secretaria de saúde, senhora Cleoci Portel. Agradeceu ao secretario da 
SEMINFRA pelos trabalhos realizados nas vicinais que dão acesso as comunidades da região. Comentou 
sobre sua liderança no PRP nesta casa de leis e que está do lado da prefeita municipal. Com a palavra o 
vereador Diomar Figueira, que falou sobre a nova liderança do PRP, vereador Dadinho, parabenizando-o 
por essa nova empreitada. Falou que o projeto deveria ser votado hoje, uma vez já está tudo decidido e a 
maioria dos sindicatos aceitou o reajuste proposto de 5%. Comentou sobre as estradas vicinais da região 
que estão em péssimas condições e pediu a secretario de infraestrutura pedindo a recuperação das 
pontes da estrada do Farturão. Pediu que fosse enviado oficio a Diretoria de Iluminação publica 
solicitando informações sobre o por que de não colocarem iluminação na 5ª rua do Bairro da Liberdade.  

O presidente propôs que houvesse intervalo regimental e colocada a proposta em discussão e votação a 
mesma foi aprovada por unanimidade.  

Retornando do intervalo regimental o presidente declarou reaberta a sessão e em seguida o primeiro 
secretario, vereador Isaac Dias, fez a leitura do parecer da comissão permanente de legislação, justiça e 
redação final ao projeto de lei nº  . Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo   
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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. 

 
 
 

João Bastos Rodrigues 
Presidente 

 
 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


