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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e três 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, em exercício, o vereador Isaac 
Rodrigues Dias e primeiro secretário o vereador Manuel Diomar Santos Figueira, e segundo 
secretario o vereador Orismar Pereira Gomes. 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, falou sobre o 
reajuste salarial dos servidores do município e que todos os anos é a mesma coisa e que 90% da 
responsabilidade cai sobre esta casa de leis. Disse que cabe ao executivo definir qual o percentual dará 
de reajuste para os servidores, enfatizando que a administração município tem que chamar para si a 
responsabilidade e negociar com os sindicatos e que a câmara não pode fazer nada a não ser referendar 
o que vem da prefeitura. Disse que nesse governo o percentual foi o menor dado nos últimos anos e 
lembrou que a administração municipal está nas mãos de uma professora.  

Com a palavra o vereador Iamax, justificou seu voto ao projeto  de aumento do salário dos servidores. 
Disse que cinco por cento realmente era pouco, mas levou em consideração, a crise que passa o pais.   
Ficava triste com o comportamento de certos lideres sindicalista da educação que não pensava na 
situação dos alunos, caso fosse feito greve. Continuando o vereador falou da importância de se organizar 
o sistema de saúde em nosso munícipio, diversas obras iniciadas e sem tempo para conclusão. O 
vereador mostrou-se preocupado com as condições de trafegabilidade de algumas ruas de Itaituba. Em 
seguida usou da palavra o vereador Wescley Tomaz, dizendo que alguns coordenadores do SINTEP era 
irresponsáveis, não tinham prestigio nenhum junto aos liderados e a sociedade. O vereador se referiu a 
um áudio de sua fala, onde conversava com uma diretora da escola da comunidade de Crepurizinho que 
foi colocado na sede do SINTEP. O vereador justificou o motivo da conversa.  Disse que  ficou dois anos 
como presidente da Câmara, e nunca teve problemas de perseguição. Tinha sua consciência tranquila.  
Finalizando informou que a Rodovia trangarimpeira vai ser contemplada com o programa luz para todos. 
Prosseguindo usou da palavra a vereadora Maria Almeida,  dizendo que conhecia o trabalho da professora 
Salomé, diretora da escola da comunidade Crepurizinho, que era uma grande profissional. Parabenizou os 
moradores do Residencial Viva Itaituba, pela inauguração do posto de Saúde. Continuando a vereadora 
disse que nenhum poder era para sempre, não precisava puxar saco para ter certos benefício. 
Parabenizou o movimento em prol da recuperação da transgarimpeira e especial ao vereador Dirceu 
Biolchi por ter participado do mesmo. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, falou sobre sua 
felicidade em relação ao movimento em prol da transgarimpeira e lamentou que alguns vereadores 
queriam estar no movimento e não puderam ir. Comentou sobre o programa luz para todos e mostrou 
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muito satisfeito com a implantação do programa na região transgarimpeira e em seguida leu o decreto 
que dá base para recuperação da mesma. Falou que varias obras do governo federal estão sendo 
inauguradas no município e região e citou algumas dessas obras. Falou que se posicionou não contra o 
reajuste de 5% e explicou o por que da sua opinião. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, que 
comentou sobre a votação do projeto de reajuste na sessão de ontem e que os ânimos de alguns 
professores estavam exaltados. Disse que o senhor Celso Noronha estava muito inquieto ontem e que o 
mesmo havia dito que prepararia um caixão para cada vereador e lembrou no tempo em que lecionava 
uma vez que é professor formado. Em seguida mostrou imagens sobre o mongolismo e comentou sobre 
as mesmas, bem como fez uma explanação sobre a síndrome de down. Com a palavra o vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, falou sobre os buracos em ruas da cidade e que o problemas já vem de 
anos e que não foi feito asfalto de qualidade. Disse que as pessoas falam mal da prefeita e que a prefeita 
está fazendo asfalto de qualidade e que os bueiros estão sendo recuperados e que os trabalhos de 
iluminação publica estão sendo feitos nas ruas da cidade. Pediu que deixassem a prefeita e os secretários 
fazerem seus trabalhos. Com a palavra o vereador Isaac dias, falou ontem ao termino da sessão convidou 
os vereadores que fossem a assembleia do SINTEP que o assunto principal seria o salario do vereador. 
Falou que os coordenadores do SINTEPP são candidatos a vereador e que os alvos são os vereadores e 
ficou surpreso na fala do vereador João Paulo Meister em relação ao reajuste. Falou que chamaria a 
policia para prender o senhor Celso Noronha para que o mesmo aprendesse a respeitar essa casa de leis 
e que isso serve para qualquer pessoa que faça a mesma coisa no plenário. Lembrou que quando era 
coordenador do SINTEPP lutou pelo reajuste de 16% e assim aconteceu e comentou sobre essa luta. 
Disse que o vereador João Paulo Meister baixou de vez a tampa do seu caixão por ontem disse que era 
contra o reajuste e hoje nesta sessão disse que não foi contra.    

  

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 
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