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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos seis dias do mês de 
Abril, 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 secretário o vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo secretario 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: 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 Associação Comunitária de 
Itaituba/Alternativa FM que solicita o uso da tribuna nesta sessão. CONVITE de autoria desta Casa 
que convida para audiências publicas nos dias 14 de Abril de 2016 e no dia 15 de Abril de 2016. 
CONVITE de autoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural – CMDR que convida 
para uma reunião no dia 08 de abril de 2016 no auditório do SEBRAE. Usou a tribuna o senhor 
representante da Alternativa FM que falou sobre as péssimas condições das ruas da cidade e mostrou 
imagens das principais ruas. Pediu apoio desta casa de leis para resolver os problemas.   Com a palavra  
a professora  Izaneide professora e falou sobre o movimento que esta sendo feito devido a redução da 
matriz curricular. Segundo a mesma era uma proposta do governo estadual, um golpe do governador 
Simao Jatene. Uma desvalorização da classe trabalhadora da educação. GRANDE EXPEDIENTE: Com a 
palavra o vereador Dirceu disse que este poder constantemente vem mostrando os problemas do 
município de infraestrutura. Infelizmente pouco vem sendo feito pela administração municipal. Disse que 
em Moraes de Almeida existe um posto de saúde que infelizmente não funciona devidamente, conforme 
requer a necessidade dos moradores. Disse que outro problema do distrito é o lixão, que fica a sol aberto 
poluindo o meio ambiente. Disse que os garis estão de greve e o lixo nas ruas trazendo uma série de  
problemas  de saúde. O Edil ressaltou que grande parte dos serviços feito nas ruas são com maquinários 
de empresários locais, sem nenhuma ajuda do poder público. Finalizando o vereador disse que o distrito 
se encontra abandonado. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, disse que as 
imagens mostradas pelo senhor Antonio Santana é uma realidade. Porém não faltou empenho desta casa 
em pedir a resolução dos problemas de infraestrutura. Infelizmente os vereadores tinha poder somente 
de pedir, solicitar. Disse que de fato era vergonhosa a situação do município, onde os próprios aliados da 
administração reconhecia a situação. A vereadora mostrou-se preocupado com a proliferação da dengue 
em Itaituba, pois existia um numero grande de pessoas doentes. Prosseguindo usou da palavra o 
vereador Manoel Cordovil Diniz, dizendo que as imagens mostradas pelo senhor Antonio Santana eram 
corriqueiras nesta casa, em todas a sessões eram mostradas problemas de infraestrutura do município e 
posteriormente encaminhadas  a prefeita municipal para as providencias devidas, demonstrando que este 
poder estava empenhado e preocupado com o município. O Edil falou sobre a estrada do BIS, que corre o 
risco de cortar ficar submersa pelas aguas do igarapé do Bom Jardim. Continuando o vereador mostrou 
um prédio localizado na avenida Getulio Vargas que no passado teve grande utilidade, e hoje se encontra 
abandonado. Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias, elogiando as colocações do senhor 
Antonio Santana sobre as condições das ruas de Itaituba. Disse que esta casa é unanime em afirmar 
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preocupação com as ruas. Disse que pessoas como o senhor Antonio, contribuía de forma significa para 
acordar os vereadores sobre sua autoridade, no sentido de cobrar da administração uma posição 
concreta. Disse que o governador Jatene estava acabando com o ensino médio, que a educação fosse 
feita pelos meios televisíveis, para aumentar o poder da organização Roberto Marinho. Disse que este 
projeto do governo deveria ser repudiado por esta casa. Com a palavra o vereador Antonio Lopes,  se 
referiu a fala do senhor Antonio Santana, dizendo que esta casa nunca foi omissa aos problemas do 
município. Os vereadores não tinham poderes para fazer as obras, limpar, asfaltar ruas, essa decisão 
competia a prefeita municipal. Sobre as mudanças partidárias disse que era fiel ao seu partido, não tinha 
motivos para trocar. Com a palavra o vereador Iamax Prado, falou sobre a atuação dos vereadores desta 
casa de leis e que não se pode generalizar quando se fala em trabalhos do legislativo e que faz a sua 
parte. Lembrou da CPI contra a prefeita e que sempre manteve seu voto do inicio ao fim. Comentou 
sobre as vias do Distrito de Miritituba e falou sobre uma audiência com o Ministro dos Transportes, onde 
levarão a demanda em mídia para mostrar os problemas nas vias do Distrito. Agradeceu ao presidente 
desta casa pelo apoio ao vereador para fazer uma viagem a capital do estado, onde terá uma reunião 
com a ARCON para tratar de interesses da população do município, bem como demais expedientes. Com 
a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, falou de sua postura desde o inicio de seu mandato em defender 
os interesses da população e que sempre traz os anseios dos moradores da cidade. Disse que os 
vereadores sempre fazem requerimentos e que não são respeitados pelo executivo municipal, uma vez 
que se precisa que o governo do município faça sua parte, fez criticas severas ao executivo municipal. 
Mostrou se preocupado com a questão do trecho da Rodovia no Distrito de Miritituba e que os vereadores 
sempre trazem os problemas, mas não tem resposta do governo municipal. Com a palavra o vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, falou que não tem vergonha de andar nos quatro cantos da cidade e 
esteve apoiando vários prefeitos e que está ao lado do povo. Falou que não e criticando o governo 
municipal que as coisas melhorarão e que jamais criticará a prefeita, pois a mesma sempre atende seus 
requerimentos e pedidos. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, falou que as vezes é preciso 
dizer sim ou não em relação as determinadas situações, principalmente problemas do município. Disse 
que se metade dos requerimentos fossem atendidos pela prefeita municipal a cidade já melhoria muito. 
Falou que sempre aponta as falhas de obras do governo municipal em Itaituba e leva as autoridades 
competentes, enfatizando o papel do vereador em fiscalizar as obras. Comentou sobre pontos críticos de 
ruas da cidade onde se o executivo municipal quiser pode fazer a recuperação. Falou sobre prevenção da 
dengue e chikungunha no município. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, comentou sobre a 
atuação dos vereadores desta casa de leis e os mesmos sofrem a pressão dos populares e falou sobre as 
ruas problemáticas do município que precisam de recuperação com urgência. Falou que o maior pecado 
da prefeita municipal foi de se afastar da população municipal e que hoje ela paga caro por não ter 
observado isso. Falou que o ensino médio tem dado sinal de precariedade a bastante tempo e lembrou 
que essa situação já foi discutida nesse plenário. Endossou o pronunciamento do senhor Antonio Santana 
em relação a situação das ruas do município e demais demandas para o município, citando a sua luta 
para o programa luz para todos para comunidades da região. Com a palavra o vereador Orismar Gomes, 
falou sobre a atuação dos vereadores e que estão cobrando ações do executivo municipal em relação as 
ruas do município. Disse que sempre falava que essa câmara seria boa para o município e que sempre 
ficou ao lado da população, lembrando da CPI contra a prefeita. Falou que os candidatos a vereador para 
o próximo pleito precisa trabalhar muito e que não se deve confiar em qualquer pessoa que se candidate. 
Disse que não é criticando os vereadores que se elegerão e sim mostrando seus trabalhos e que a 
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prefeita municipal tinha tudo para se reeleger e esqueceu do povo, tornando isso impossível. Pediu 
cautela a vereadora Célia Martins e explicou a situação da sua ida para o PMN e que a senhora Luzimar 
não tem culpa. O presidente propôs que não houvesse intervalo regimental. Colocada a proposta em 
discussão e votação a mesmo foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 
126/2016 de autoria da vereadora Célia Martins, requer o envio de oficio a senhora Prefeita, Eliene Nunes 
de Oliveira, para que junto ao secretario de Infraestrutura senhor Daniel Costa Alencar, a agilidade dos 
serviços de recuperação das ruas do Distrito de Miritituba. Requerimento nº 127/2016 de autoria da 
vereadora Célia Martins, requer o envio de oficio a senhora Prefeita, Eliene Nunes de Oliveira, para que 
junto ao Coordenador de Transito, João Paxuiba, que seja feito lombadas na 6ª rua Bairro da Floresta. 
Requerimento nº 127/2016 de autoria da vereadora Célia Martins, requer o envio de oficio a senhora 
Prefeita, Eliene Nunes de Oliveira, para que junto ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa Alencar, a 
execução do serviço de patrolamento e empiçarramento da 3ª rua Bairro São Francisco. Requerimento nº 
162/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer o envio de oficio a senhora Prefeita, Eliene Nunes de 
Oliveira, para que junto ao setor competente crie mecanismos para desburocratizar a emissão de laudos 
médicos, bem como a de clinicar as crianças com necessidades especiais. Requerimento nº 163/2016 de 
autoria do vereador Nicodemos Aguiar, requer o envio de oficio ao secretario municipal de infraestrutura 
e a senhora Prefeita, Eliene Nunes de Oliveira, para que determine a executar os serviços de tapa buraco 
na Rua Nova de Santana a Avenida Getulio Vargas. Requerimento nº 164/2016 de autoria do vereador 
Nicodemos Aguiar, requer o envio de oficio ao secretario municipal de infraestrutura e a senhora Prefeita, 
Eliene Nunes de Oliveira, para que determine a executar os serviços de recuperação da 15ª rua 
compreendendo entre a Rua São José até o final do Bairro São Tomé. Requerimento nº 165/2016 de 
autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio de oficio ao secretario municipal de 
infraestrutura e a senhora Prefeita, Eliene Nunes de Oliveira, solicitando a recuperação da estrada que dá 
acesso a Comunidade do Murumuru. Requerimento nº 166/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando 
Sadeck dos Santos, requer o envio de oficio ao Centro regional da Sespa em Santarém, solicitando para 
os técnicos deste órgão virem a Itaituba, a fim de prestarem esclarecimentos na Câmara Municipal de 
Itaituba sobre como funciona a saúde plena. Requerimento verbal de autoria do vereador Luiz Fernando 
Sadeck dos Santos que solicita da secretaria de saúde, o relatório de casos de dengue registrados no 
municipio de Itaituba nos anos de 2015 e 2016. Requerimento verbal de autoria do vereador João Paulo 
Meister que solicita da administração municipal a colocação de torneiras na parte externa da creche do 
residencial Wirland Freire. Requerimento verbal de autoria do vereador Isaac Dias que solicita do setor 
competente da prefeitura municipal de Itaituba a restauração do fornecimento de agua nas imediações da 
escola Padre José de Anchieta. Requerimentos verbais aprovados por unanimidade. 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  


