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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo 
da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos treze 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 nº 049/SSL de autoria da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará que encaminha cópia em anexo da Moção nº 030/2016 de iniciativa do Deputado Ozorio Juvenil 
deferida pela mesa no dia 23 de fevereiro de 2016. CT/Oi/GCOU/2478/2016 de autoria da Empresa 
de Telefonia Oi que informa a execução das obrigações de universalização estabelecidas pelo Decreto nº 
7.512 de 30.06.2011. Oficio Nº 065/2016 – GAB – DEP – EP de autoria da ALEPA que encaminha 
cópias das Moções nºs 049, 050, 051, 052 e 053/2016 de autoria do deputado Eraldo Pimenta. Projeto de 
lei nº 030/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar que “Institui a primeira semana do 
mês de novembro para ser reconhecido e comemorado o dia do circulo de oração, no âmbito do 
municipio de Itaituba”. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer.      
 
 
Fez uso da Tribuna Popular a senhora Marilene, presidente da comunidade que falou sobre a necessidade 
da construção de uma ponte na comunidade ramal Uniao. 
 
 
 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos,  convidando os 
vereadores para participarem da  audiência que trata do preço do gás em Itaituba que ocorrerá amanha  
dia 14 no plenário deste poder. E na sexta feira audiência sobre a construção do hospital Regional. 
Continuando o vereador voltou a falar sobre o cheque moradia, dizendo que havia diversas informações 
sobre o mesmo. Disse que seria interessante uma reunião com a diretora de habitação a fim de que fosse 
dado as informações devidas.  Disse que este poder estava atento aos problemas deste município.  Com a 
palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz,  falou sobre a situação econômica do município, acrescentando 
que na METRAB, fez diversas demissões. A atual situação do país também afeta nossa cidade, indo 
embora o sonho de se ver as hidrelétricas e portos funcionando e  empregando um grande numero de 
pessoas. Disse que as  obras municipais que não dependem dos recursos federais não justifica sua 
paralização. É notável ruas intrafegáveis, com lamaçais e buracos enormes,  falta de limpeza das ruas, 
bueiros e meios fios. Com a palavra o vereador Isaac  Dias,   falando sobre a situação da presidente 
Dilma e o impeachment. O vereador falou sobre o orçamento de Itaituba lembrando que os recursos 
diponiveis para a manutenção da casa da prefeita foram remanejados pars outros fins, porém a prefeita 
vetou as emendas aprovadas pela comissão, e aprovou as emendas verbais do vereador Wesclei. Disse 
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que a prefeita errou porque as emendas do vereador não foram protocoladas na Câmara, por isso eram 
irregulares.  Disse que esta casa estava errando por permitir tal situação.  Pediu a mesa que fosse feito 
um intervalo regimental, a fim de que fosse analisado os vetos da prefeita. 0 vereador fez um 
comparativo entre a presidente Dilma e  a prefeita de Itaituba, lembrando que este poder não poderia ser 
conivente. Com a palavra o vereador Joao Paulo, falou sobre o imptma da presidente Dilma, dizendo que 
por não ter encontrado crime eleitoral, foi instaurado o processo do  impeachment. Disse que após 
encontro de diversas seguimentos da sociedade, como o artista Caetano Veloso, chegou-se a conclusão 
que se trata de um golpe. A presidente não tem nenhum crime comprovado, o que nao justifica o seu  
afastamento. Disse que gostaria que as pessoas fizessem uma reflexão sobre a atual situação e 
continuassem a defender a democracia. Continuando o vereador falou sobre o programa Luz para Todos, 
lamentando que diversas comunidades que foram contempladas, não receberam o serviço pelas 
empresas contratadas.  Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamax Prado, denunciando que a mais 
de dez dias não é feito a coleta de lixo no bairro Maria Madalena.  Disse que o bairro é um dos que tem o 
maior índice de dengue. Falou sobre a estrada do BIS, lembrando que foi colocado o pinche para 
asfaltamento, porém o trabalho de compactação não foi finalizado, e hoje a situação piorou, causando 
grande transtorno aos populares. Disse que era solidário aos moradores do ramal União que necessitam 
com urgência da construção de uma ponte. Falou sobre um reconhecimento dado aos vereadores Antonio 
Lopes, Aguinaldo Cirino e Maria Almeida, pelos relevantes serviços ao município. No uso da palavra o 
vereador Nicodemos Aguiar, disse que ficava emocionado com a instalação de energia elétrica em 
comunidades da região, um sonho de muitos anos.  Em contato com os deputados Chapadinha e Hilton 
Aguiar, falava da importância da instalação da energia elétrica nas comunidades do município para o 
desenvolvimento da economia local. Disse através do deputado chapadinha foi solicitando recursos para 
manutenção da UPA.  Falou sobre o impeachment da presidente Dilma, dizendo que era contra, pois 
entendia que não iria haver mudanças e nem milagres. Com a palavra o vereador Maria de Almeida Silva, 
falou sobre a luta dos moradores das comunidades em prol da energia elétrica para os mesmos e 
parabenizou por estarem a frente por melhorias e comentou sobre as péssimas condições de 
trafegabilidade na vicinal que dá acesso ao Ramal União. Falou sobre a inauguração da reforma e 
ampliação do centro de Saúde em uma comunidade e que foi requerimento da vereadora e que não teve 
a presença da prefeita municipal. Falou sobre o cheque moradia que é um programa do governo do 
estado e que há uma problemática envolvendo a compra de materiais de construção em outras cidades e 
não no município, bem como fez severas criticas ao alto preço do gás em Itaituba em comparação a 
outras cidades da região. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, falou as ações que ocorreram 
nas comunidades de Crepurizinho e Crepurizão, mostrando imagens das atividades desenvolvidas. Em 
seguida falou sobre sua viagem a Belém onde pôde participar de uma audiência no DETRAN para tratar 
do curso de capacitação para o mototaxista que terá mais 180 vagas para o curso em Itaituba. Disse que 
o município foi contemplado com 16 computadores interativos para ser usado na educação do município e 
que Itaituba terá prioridade no DETRAN de Belém e finalizou seu discurso comentou sobre a Copa de 
futebol do Interior, onde conseguiu um patrocínio no valor de 3 mil reais para o evento. Com a palavra o 
vereador Diomar Figueira,  que manifestou apoio aos moradores do Ramal Uniao, presente em plenário.  
Falou sobre visita que fez juntamente com a prefeita municipal a comunidade de Barreiras, dizendo que 
se sentia muito feliz com a inauguração de mais uma   obra  na mesma. Lamentava que o evento tenha 
sido feito uma horário improprio, impossibilitando de diversas pessoas participarem. Disse que a prefeita 
tinha condições de  mudar a atual situação, as queixas de que não vinha trabalhando, pois tinha recursos 
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e maquinários em mãos.  Finalizando  falou sobre o bairro da Liberdade, da necessidade do trabalho de 
recuperação e asfaltamento de algumas ruas. Com a palavra o vereador Aguinaldo, parabenizando a 
prefeita pelo trabalho de terraplenagem que vem fazendo no bairro São Tomé. Disse que esteve visitando 
alguns bairros e ruas que estão com problemas de alagamento, a fim de que seja levado ao setor 
responsável e posteriormente ser feito os trabalhos necessários.    Disse que agradecia a população de 
Itaituba por ter lhe escolhido como o terceiro vereador mais atuante  de Itaituba. Com a palavra o 
vereador Antonio Lopes de Sousa que parabenizou os moradores do ramal união e mostrou seu apoio aos 
mesmos e comentou sobre a medalha que recebeu e que não pode ir receber em Belém e que todos os 
vereadores merecem. Comentou sobre a época de eleições que estão por vir e que todos devem ter 
consciência na hora de votar e analisar bem seus candidatos.  

 

 

O presidente propôs que houvesse intervalo regimental, a pedido do vereador Isaac Dias, para reunião  
da comissão de legislação, justiça e redação final. Colocada a proposta em discussão e votação a mesma  
não foi aprovada.           

 

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 

  


