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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo 
da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos trinta 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 Orismar 
Pereira Gomes. 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:  

  

GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra a vereadora Célia Martins de Souza, comentou sobre a posse 
dos servidores do ultimo concurso da prefeitura municipal e ficou muito feliz pela ação da gestora 
municipal. Falou sobre a colocação de bueiros nas ruas dos bairros do Distrito de Miritituba e que nunca 
nenhum governo havia colocado bueiros e eram os moradores que faziam esse trabalho, agradeceu a 
prefeita municipal por esse trabalho em Miritituba, bem como fez comentários sobre melhorias no posto 
de saúde do mesmo. Falou sobre  a atual situação politica do país e que a corrupção não é de hoje e vem 
de anos atrás e pediu que todos fizessem uma reflexão a respeito. Citou um fato do deputado Hilton 
Aguiar ter se espantado ao ver o trecho da Rodovia que precisa de recuperação e que o mesmo é 
sabedor a muito tempo deste problema.  

Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos santos, falou que usou a tribuna para denunciar e 
não fazer demagogia a respeito do problema da Rodovia em Miritituba e que a vereadora Célia Martins 
defendia o governo passado e agora defende o governo atual, não sabendo se posicionar. Disse para 
respeita-lo enquanto oposição do governo municipal e que é dever da vereadora defender a prefeita. 
Falou que a população perdeu o respeito pela prefeita municipal e não existe mais a justificativa de se 
colocar a culpa nos governos passados e trabalhar em prol do município.  

Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, falou sobre a atuação do vereador em prol do município e 
criticou a vereadora Célia Martins em suas palavras contra o deputado Hilton Aguiar e que o mesmo já foi 
em Brasília para tentar resolver o problema e que a prefeita municipal nunca fez nada para resolver 
aquele problema em Miritituba. Disse que o povo está aprendendo a reivindicar seus direitos e faz 
manifestações para garantir isso e que as eleições estão chegando a população precisa rever.  

Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Diomar Santos Figueira, agradecendo a deus por mais 
um dia de vida. Agradeceu a presença de comunitários em plenário.   Em seguida o Edil disse que alguns 
discursos em plenário não contribuía com o desenvolvimento do município. Disse que esteve no ultimo 
fim de semana na comunidade de são Luiz do Tapajós, onde foi  noticiado aos comunitários   informações 
sobre a construção de uma quadra esportiva que será construída. Disse que estaria entrando com 
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requerimento na ordem do dia solicitando um motor potente para a Comunidade de São Luiz.  
Continuando o Edil disse que esteve em contato com o Secretário de Infraestrutura solicitando a 
recuperação de pontes e estradas de comunidades de nosso município. O vereador falou sobre as 
péssimas condições de trafegabilidade da segunda rua do Jardim Aeroporto. Prosseguindo usou da 
palavra o vereador Iamax Prado, dizendo que certos comportamentos deste poder, refletia de forma 
negativa junto a comunidade Itaitubense. Em seguida o vereador mostrou através imagens, diversas ruas 
alagadas, que segundo o mesmo se dava por falta de planejamento da secretaria de infraestrutura. O 
vereador disse que seria interessante que fosse retirado os lixos que tampam os esgotos a fim de que as 
águas das chuvas pudessem escoar.  Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, 
falando sobre a politica do Brasil que tomavam rumos diferentes. O Edil lamentou as condições das ruas 
de nossa cidade, que com a chegada do inverno, ficaram intrafegáveis, lembrando que não era culpa da 
natureza mas da falta de planejamento da administração. Continuando o vereador parabenizou o ex 
prefeito de Itaituba Silvio Macedo, pela passagem de seu aniversário. Prosseguindo usou da palavra o 
vereador Joao Paulo, falando  sobre a atual conjuntura politica do Brasil, lembrando da historia do partido 
PT e a ruptura recente com o PMDB. Disse que não se pode pedir impeachment para prejudicar o Brasil e 
que a presidente foi eleita por voto direto da população e falou que o juiz Sergio Moro pediu desculpas ao 
supremo tribunal pelo vazamento de conversas telefônicas da presidente do Brasil. Comentou sobre os 
problemas de alagamento nas ruas da cidade e que já foi a SEMIFRA pedir providencias, bem como a 
recuperação da Vicinal Norte-Sul.       

O presidente sugeriu, a pedido do vereador João Paulo Meister, que fosse feito intervalo regimental de 
quinze minutos. Colocada a proposta em discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Retornando 
do intervalo regimental o presidente pediu ao primeiro secretario que fizesse a leitura dos pareceres dos 
projetos de lei para votação e aprovação.  

 

  

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 
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Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


