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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo 
da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos doze 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 GAB/PGMI Nº 071/2016 de autoria da Prefeitura 
Municipal que solicita que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 013/2016 que “Dispõe sobre a criação 
do Centro Municipal de Educação Infantil Cinderela e dá outras providencias” para fins de adequações. 
Oficio nº 168/2016-GAB/SRT de autoria da Policia Civil que informa o nome do novo superintendente 
regional do Tapajós o senhor delegado Vicente Ferreira Gomes. Memo Nº 08/2016 de autoria do 
vereador João Paulo Meister que justifica sua ausência na sessão do dia 12 de abril de 2016. Memo nº 
09/2016 de autoria do vereador Wescley Aguiar que justifica sua ausência na sessão do dia 12 de abril 
de 2016. Oficio CMSI Nº 049/2016 de autoria do Conselho Municipal de Saúde que encaminha 
proposta de reformulação da lei Municipal 1.768/03 conforme cópia da Resolução CMSI Nº 016/2016 de 
08 de Abril de 2016. Projeto de Lei nº 060/2016 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Direitos do Idoso e dá outras providencias”. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para 
analise e parecer. Parecer da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde, Esporte e Assistencia 
Social da Câmara Municipal de Itaituba ao projeto de lei nº 074/2015 de iniciativa do executivo municipal 
que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação do municipio de Itaituba e dá outras 
providencias”. Os membros da comissão decidiram exarar parecer favorável ao projeto e colocado o 
mesmo em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 029/2016 de 
autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias que “Dispõe sobre a nomeação do CMEI – Centro Municipal de 
Educação Infantil, localizado no Residencial Wirland Freire, de CMEI – Centro de Educação Infantil Hanna 
Stella e dá outras providencias”. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e 
parecer.    
 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador      Luiz Fernando Sadeck dos Santos,  falou sobre os 
trabalhos da empresa que irá instalar a luz elétrica do programa Luz para todos, informando que 
infelizmente a empresa contratada, entrou em falecia e por isso algumas comunidades não tiveram seus 
trabalhos concluídos. Disse que estaria apresentando um requerimento na ordem do dia para as 
providencias cabíveis. Continuando o vereador  falou sobre o cheque moradia,  informando que estava 
havendo conflitos no recebimentos dos mesmos, tendo em vista que as empresas de Itaituba não querem 
receber o cheque, e quando recebem, aumentam os valores das mercadorias. Sugeriu com que foss feito 
uma reunião com a diretoria de habitação e os comerciantes a fim de que se chegasse a um  
denominador comum.  Prosseguindo usou da palavra a vereadora Celia Martins, que também se mostrou 
preocupado com  o cheque moradia em Itaituba, acrescentando  que ele tem sido polemico porque 
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muitas pessoas não entenderam o objetivo do programa do governo estadual no processo de distribuição. 
Disse que foi feito uma reunião pelo presidente da Formocita, porém após a mesma houve tumulto e 
muitas dúvidas.  Disse que respeitava  e acreditava no trabalho do setor de habitação.  Prosseguindo 
usou da palavra o vereador Manoel Cordovi Diniz,  falando sobre um assalto que ocorreu no banco da 
Amazonia  de Ruropoles, fato que o deixou muito preocupado.   Em seguida o vereador  mostrou algumas 
imagens de ruas de nosso municipio, inclusive com placas denominando “piscina da Eliene”.l Disse que a 
equipe da prefeita deveria unir esforços no sentido de resolver os pequenos problemas . O vereador falou 
da necessidade do retorno da Policia Rodoviaria Federal, lembrando que a população deveria  se educar e 
cumprir as normas de transito para evitar os acidentes.  Com a palavra o vereador Isaac falou sobre sua 
viagem a Capital do Estado juntamente com o vereador Iamaz.  Disse que a população não está mais 
tendo  acesso a justiça tendo em vista o fechamento da defensoria pública, casa do cidadão. Em Belém 
foram informado que os defensores não querem vim para o interior. Porém entendo que o município é 
polo, foi disponibilizado um mutirão da justiça e até julho vai chamar os defensores aprovados com a 
condição de virem para o interior.  Mostrou-se preocupado com os rumos da educação do estado, onde 
discute-se um projeto para substituição dos servidores públicos. Sobre o cheque moradia, disse que a 
função dos vereadores é fiscalizar, acrescentando que era importante cobrar do setor de habitação 
maiores esclarecimentos sobre o programa.  Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamaz Prado,  
agradecendo ao presidente ter oportunizado sua viagem a Belém, onde esteve na ARCON, e cobrou da 
mesma problemas comuns dos usuarios, entre eles, a cobrança da bagagem do passageiro. Esteve com a 
direção  de operadoras telefônica, onde cobrou da mesma a melhorar o serviço em nossa região, com a 
implantação do  4 G, e a implantação de uma torre em Campo Verde e Mititituba. Comentou sobre o 
processo de impeachment da presidente Dilma Roussef e parabenizou o deputado Chapadinha por votar a 
favor do impeachment.  

O presidente propôs que não houvesse intervalo regimental. Colocada a proposta em discussão e votação 
a mesmo foi aprovada por unanimidade.           

 

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 

  


