
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA 
 

Av. Getúlio Vargas N.º 419-  Telefax:  ( 093 )3518-2305   -   CEP: 68.180-000   -   Itaituba - Pará 
e-mail: cmitb@itbnet.com.br 

www.camaraitb.com.br 
 

1 
 

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e nove 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 Antonio Lopes de Sousa, e segundo secretario o 
vereador Manuel Diomar Santos Figueira. 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 Paulo Meister, 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 Iamax Prado Custodio que efetuasse a 
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 
0552/2015.SEMGOV/PMI de autoria da Prefeitura Municipal que informa que os requerimentos nº 
010/2016, 011/2016, 012/2016 foram encaminhados a SEMINFRA. Edital de Convocação de autoria do 
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itaituba/SIMSERMI, informa que no dia 30 de abril de 
2016 ocorrerá a eleição para composição da diretoria do mesmo. MEMO nº 09/2016 de autoria do 
gabinete do vereador Orismar Gomes que justifica sua ausência na sessão do dia 29 de Março de 2016. 
Oficio Cir. Nº 002/2016/GAB/SEMMA de autoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que 
convida a esta casa a indicar dois nomes para participarem do Comitê Diretor para avanço na questão dos 
resíduos no município. MEMO Nº 07/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que justifica sua 
ausência na sessão do dia 29 de Março de 2016. Oficio nº 03/2016-TJE/PA de autoria do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará que manifesta seu agradecimento pela Moção de Congratulação recebida. 
Edital de Convocação 04/2016 de autoria da comissão de finanças e orçamento desta casa de leis. 
Oficio nº 001/2016 de autoria do gabinete do vereador Manoel Cordovil Diniz que justifica sua 
ausência na sessão do dia 29 de março de 2016. Oficio nº 003/2016 de autoria do vereador Dirceu Biolchi 
que justifica sua ausência nas sessões dos dias 29 e 30 de março de 2016.       

  

GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou sobre um 
curso de auxiliar de convés, que a capitania está realizando, preparando mais de trinta profissionais, com  
objetivo de qualificar os profissionais que já existe na área. Continuando o vereador falou sobre a 
situação envolvendo o desvio na estrada sentido Campo Verde, onde todos os dias pessoas colocam a 
vida em risco pelas condições da estrada disse pediu a prefeita para que acionasse o DNIT no sentido de 
resolver o problema. Falou sobre as ruas do distrito de Miritituba e que as mesmas estão cheias de 
buracos em péssimas condições e que dá pra amenizar a situação daqueles moradores. Comentou, 
também, sobre os buracos nas ruas da cidade e todo gestor municipal tem a obrigação de cuidar das ruas 
da cidade.  

Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, pediu que fosse providenciado um notebook no plenário 
para que seja usado pelos vereadores no uso das suas falas. Comentou sobre a atual situação politica que 
vive o país em relação ao impeatchmam da presidente do Brasil e que está mais perto do que se imagina, 
sendo uma realidade. Fez comentários a respeito do Distrito de Miritituba e a visão que os outros estados 
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produtores de soja tem dessa região do município e muitos já se propuseram a investir em melhorias 
para Distrito. Sugeriu que fosse feita uma paralização no Distrito de Miritituba em prol das melhorias da 
Rodovia, bem como a realização de uma audiência publica para discutir a situação e criação de um TAC. 
Falou sobre a situação de alagamentos dos residenciais do município de Santarém e Itaituba e fez criticas 
aos trabalhos do governo municipal e ao setor de tributos por não fiscalizar os aterros ilegais no 
municipio. Deixou repudio ao governo do estado pelas obras de recuperação da estrada do BIS.  

     

 

  

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 

  


