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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dois dias do mês de Fevereiro, 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, vice-presidente o 
vereador Manoel Cordovil Diniz, primeiro secretário o vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo 
secretário 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, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, 
João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar 
Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar, Orismar Pereira Gomes 
e Wescley Silva Aguiar. Havendo número legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador 
Manuel Diomar Santos Figueira que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio/GAB nº 004/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha as 
Razões dos Vetos ao Projeto de Lei Aprovado nº 033/2015 que estima a receita e fixa a despesa do 
município de Itaituba, estado do Pará, para o exercício de 2016. Oficio nº 2892/SSL – Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará que encaminha moção nº 475/2016 de autoria do Deputado Soldado Tércio 
deferida no dia 19 de agosto de 2015. Oficio nº 2842/SSL – Assembleia Legislativa do Estado do Pará que 
encaminha moção nº 435/2016 de autoria do Deputado Carlos Bordalo deferida no dia 30 de setembro de 
2015. Oficio nº 2966/SSL – Assembleia Legislativa do Estado do Pará que encaminha moção nº 475/2016 
de autoria do Deputado Eraldo Pimenta deferida no dia 17 de novembro de 2015. Oficio nº 2914/SSL – 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará que encaminha moção nº 448/2016 de autoria do Deputado 
Soldado Tércio deferida no dia 13 de outubro de 2015. Oficio SEMSA. GAB/SEC Nº 228/2015 de autoria 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento nº 427/2015 do vereador Dirceu 
Biolchi. Oficio SEMSA. GAB/SEC Nº 229/2015 de autoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 
resposta ao requerimento nº 430/2015 do vereador Dirceu Biolchi. Oficio SEMSA. GAB/SEC Nº 230/2015 
de autoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento nº 429/2015 do 
vereador Dirceu Biolchi. Oficio nº 0070/2015-GIGOVTR-SR Norte Do Pará de autoria da Caixa Econômica 
Federal que trata do convenio celebrado entre o município de Itaituba e a Caixa Econômica Federal. Oficio 
n 0506/GDFC/2015 de autoria da Câmara dos Deputados em resposta ao requerimento nº 445/2015. 
Oficio 421/2015 de autoria da Defensoria publica em resposta ao Oficio 459/2015 PCMI. Oficio nº 010-
P/2016 de autoria da COSANPA em resposta ao requerimento nº 440/2015 de autoria do vereador 
Antonio Lopes de Sousa. Projeto de Lei CMI nº 001/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck 
dos Santos que dispõe sobre a fixação do percentual em 6%,8% e 10% da contribuição para custeio do 
serviço de iluminação publica e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões 
para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 002/2016 de iniciativa do vereador Wescley Silva Aguiar que 
institui no municipio de Itaituba a Corrida do Fogo do 7º Grupamento de Bombeiro Militar do Municipio de 
Itaituba e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e 
parecer. Projeto de Lei CMI nº 003/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que 
denomina-se de Rua Comandante Eduardo Augusto Queiroz Azevedo a 1ª Rua do Residencial Wirland 
Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. 
Projeto de Lei CMI nº 004/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que 
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denomina-se de Rua Debora Otake a 2ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O 
referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 005/2016 
de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua Alderico  Alves da 
Silva a 3ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a 
sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 006/2016 de iniciativa do vereador Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua Geraldo Lago a 4ª Rua do Residencial Wirland 
Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. 
Projeto de Lei CMI nº 007/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que 
denomina-se de Rua Rilza Fortes da Silva Cunha a 5ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá outras 
providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei 
CMI nº 008/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua Iza 
Climaco de Aguiar a 6ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi 
enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 009/2016 de iniciativa do 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua José Ribamar Cunha a 7ª Rua do 
Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões 
para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 010/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck 
dos Santos que denomina-se de Rua Maria Barbara do Lago a 8ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá 
outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de 
Lei CMI nº 011/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua 
Pedro Paulo Nascimento a 9ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido 
projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 012/2016 de 
iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua Altamiro Raimundo da 
Silva a 10ª Rua do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a 
sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 013/2016 de iniciativa do vereador Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua Rossana Inbellone a 11ª Rua do Residencial 
Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e 
parecer. Projeto de Lei CMI nº 014/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que 
denomina-se de Rua Isaias Freitas Mozzer a 1ª Travessa do Residencial Wirland Freire e dá outras 
providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei 
CMI nº 015/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua 
Wilde Lima a 2ª Travessa do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi 
enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 014/2016 de iniciativa do 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua Julio do Carmo a 3ª Travessa do 
Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões 
para analise e parecer. Projeto de Lei CMI nº 017/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck 
dos Santos que denomina-se de Rua Nelson Furtado a 4ª Travessa do Residencial Wirland Freire e dá 
outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de 
Lei CMI nº 018/2016 de iniciativa do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que denomina-se de Rua 
Raimundo Nonato a 5ª Travessa do Residencial Wirland Freire e dá outras providencias. O referido 
projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Acórdão Nº 26.107 – Ementa: Prestação 
de Contas. Câmara Municipal de Itaituba. Exercício 2009. Pela aprovação das contas e expedição do 
alvará de quitação. Acórdão nº 27.656 – Ementa: FUNDEB de Itaituba, Prestação de Contas. Exercício 
2013. Aprovação. Acórdão nº 26.238 – Ementa: Prestação de Contas. Fundo Municipal de Assistência 
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Social de Itaituba. Exercício 2009. Pela aprovação das contas e expedição do alvará de quitação. 
Aprovação. Acórdão nº 26.221 – Ementa: Prestação de Contas. Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. 
Exercício 2009. Pela aprovação das contas e expedição do alvará de quitação. Acórdão nº 26.364 – 
Ementa: Prestação de Contas. Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba. Exercício 2008. Pela 
aprovação das contas e expedição do alvará de quitação. Acórdão nº 26.220 – Ementa: Prestação de 
Contas. Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. Exercício 2008. Pela aprovação das contas e expedição do 
alvará de quitação. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos, disse que mesmo no recesso os vereadores não pararam seus trabalhos. O Edil falou sobre as 
condições de ruas, estradas vicinais que infelizmente não receberam recuperação e os vereadores 
certamente seriam cobrados. O vereador falou sobre a questão salarial dos servidores do municipio. 
Prosseguindo o vereador mostrou-se bastante preocupado com o aumento na taxa de iluminação pública, 
acrescentando que Itaituba tinha a energia mais cara do Brasil. Disse que  não entendia  onde a CELPA 
encontrava mecanismos para tanto aumento da energia. Prosseguindo usou da palavra o vereador 
Aguinaldo Cirino, dizendo que nesse final de mandato gostaria de trabalhar ainda mais. Disse que em 
reunião com a prefeita e alguns vereadores, foi possível ouvi-la e falar dos problemas do município. Disse 
que apoiava a prefeita porque sabia do interesse da mesma em resolver os problemas de nossa cidade. 
No uso da palavra a vereadora Celia lembrou dos trabalhos da administração na recuperação de ruas, 
onde atualmente segundo a vereadora, é prazeroso andar pelas ruas, pela sua condição. A vereadora 
falou sobre o reajuste salarial, dizendo que era uma luta a ser travada entre o sindicado e o poder 
Executivo. A vereadora considerou importante o projeto do vereador Luiz Sadeck que trata da redução da 
taxa de iluminação publica as famílias de baixa renda. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz 
falou sobre a construção do hospital Regional que estava muito lento a passos de tartaruga. O Edil falou 
sobre o falecimento do senhor Nilson Guerra, funcionário do município, responsável pelo o asfaltamento 
de grande parte da cidade.  Elogiou a construção do shopping.  O vereador mostrou imagens de nossa 
cidade com algumas ruas alagadas submersa com aguas da chuva, acrescentando que era importante 
medidas enérgicas para que não  se presenciasse mais o fato. Prosseguindo usou a palavra o vereador 
Isaac Rodrigues Dias, citou que enviou a prefeita municipal um oficio, em nome da comissão de finanças 
desta casa, que sugeria o reajuste salarial dos servidores municipais num percentual de 12% para ser 
estudado. Disse que há uma crise econômica na país e que nada está se fazendo para combater esta 
crise e que a mesma só existe para o reajuste salarial. Lembrou da convocação do secretário de governo, 
Walfredo Marques e da diretora de habitação e os mesmo não vieram e não justificaram. Falou que a 
prefeitura está levando vantagens na venda dos imóveis da RESECON e queira a deus não seja financeiro 
e que é cobrado pela população Itaitubense. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, que falou da 
implantação de uma rede de baixa tensão e instalação de um transformador na região do mangue no 
Laranjal. Falou sobre uma visita no km 22 com demais vereadores desta casa e que existem pretensos 
candidatos a vereador trocando títulos para o município de Trairão, coisa que considera ilegal. Comentou 
sobre a inauguração da creche municipal no Bairro da Liberdade que recebeu o nome de sua filha 
“Cecezinha” que faleceu anos atrás. Falou que a cidade já melhorou muito e que a prefeita já fez muitos 
bons trabalhos nos bairros e fica muito feliz por isso. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, que 
comentou sobre a atuação dos vereadores durante o recesso no legislativo municipal. Registrou o 
empenho do vereador Cebola para resolver o problema da Comunidade do KM 22 em relação a chegada 
da prefeita naquela comunidade para verificar os problemas. Parabenizou a secretaria de assistência 
social que irá levar no dia 27 deste mês uma ação global para a comunidade do KM 22. Falou sobre o 
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programa Luz para todos e que existem seis empresas e que virá mais uma para realizar os trabalhos e 
citou os nomes das empresas que atuaram nas comunidades para fazer os trabalhos. Comentou sobre a 
manifestação e que a CELPA fez um acordo com os manifestantes. Logo após usou da palavra a 
vereadora Maria Almeida, registrando a presença de comunitários em plenário. Disse que era a primeira 
sessão do ano de 2016. Porém este poder não parou, os vereadores estiveram em diversas cidades, 
comunidades desenvolvendo atividade em prol de nosso município.  A vereadora se mostrou preocupada 
com a infraestrutura do município, pois não foi feito um trabalho de prevenção para chegada do inverno, 
onde diversos pontos da cidade poderia alagar,  fato que poderia contribuir para uma epidemia da 
dengue. Continuando a vereadora mostrou-se preocupada com as condições da estrada e das pontes da 
comunidade Novo Horizonte.  Finalizando agradeceu o apoio do presente para sua viagem a capital do 
estado. Logo após usou da palavra o vereador Antonio Lopes, que agradeceu a presença de comunitários 
do bairro Wirland Freire. O vereador enfatizou que não lembrava do discurso da vereadora Maria Almeida 
em relação as condições das estradas vicinais. Hoje ela se mostrava preocupada com a situação. Com um 
aparte o vereador Isaac cobrou do presidente uma posição em relação a manifestação de pessoas em 
plenário. Retomando a palavra o vereador Antonio disse que a prefeita estava se esforçando para fazer o 
melhor pelo município. Pediu que os eleitores analisassem quem fala mal dos outros na hora das eleições. 
Com a palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, que comentou sobre suas andanças no período de 
recesso e falou da luta que travaram com a CELPA em prol dos moradores de algumas comunidades que 
não seriam contempladas pelo programa Luz para todos. Falou que a prefeita mostrou se solidaria com 
todas comunidades que estavam com problemas e que isso que espera da prefeita municipal. Disse que é 
um ano de luta e mostrou se disposto a ajudar a população. Com a palavra o vereador Iamax Prado, que 
falou sobre a situação das operadoras de telefonia móvel e que há duas torres da operadora Vivo 
embargadas na sema do município e que ira visitar o órgão para verificar a situação. Disse que a 
operadora OI instalará novos projetos no município relacionado em a internet e tv via cabo. Falou sobre 
os trabalhos na comunidade de Jacundá e agradeceu aos vereadores Wescley e Orismar por intercederem 
em prol daquela comunidade. Falou sobre os quebra molas na rua que dá acesso ao Bairro Maria 
Magdalena e que os mesmos estão causando muitos acidentes e que precisa ser verificado. Falou sobre a 
duplicação da Rodovia Transamazônica e que falta a manutenção do BEC, pois já estão surgindo buracos 
em alguns trechos da rodovia. Com a palavra o vereador Wescley Silva, que mencionou sua menção 
honrosa ao comandante da PM na atuação no município de Jacareacanga. Comentou sobre esse ano que 
é de eleições e que procura fazer sempre seu melhor e que para muitos não é. Disse que sempre 
ocorrerão divergências independente de prefeito e que a oposição sempre estará presente em qualquer 
governo.  ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 001/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio 
que requer o envio de oficio ao senhor João Paxiuba, Coordenador do COMTRI, pra que seja feito a 
sinalização dos redutores de velocidade e colocação das placas que foram retiradas na 1ª rua do KM 5, 
Bairro Jardim Aeroporto, que dá acesso ao IFPA, Bairro Maria Madalena. REQUERIMENTO Nº 002/2016 
de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos requer que seja encaminhado oficio ao 
Programa Terra Legal, com mapa e memorial descritivo da área urbana de São Luiz do Tapajós no 
sentido de regularizar a questão fundiária daquela comunidade no sentido de repassar a integrar a légua 
patrimonial de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 003/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos requer que seja encaminhado oficio ao Programa Terra Legal, com mapa e memorial descritivo da 
área urbana da Comunidade de Jardim do Ouro no sentido de regularizar a questão fundiária daquela 
comunidade no sentido de repassar a integrar a légua patrimonial de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 
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004/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos requer que seja encaminhado oficio 
ao Programa Terra Legal, com mapa e memorial descritivo da área urbana de da Comunidade de Agua 
Branca no sentido de regularizar a questão fundiária daquela comunidade no sentido de repassar a 
integrar a légua patrimonial de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 005/2016 de autoria do vereador Wescley 
Silva Aguiar requer que seja encaminhado oficio governador do estado, Simão Robson Oliveira Jatene., 
solicitando ao governo do estado inclua junto ao departamento de planejamento, o município de Itaituba 
como de realizações de provas de concursos do estado do Pará. REQUERIMENTO Nº 006/2016 de autoria 
do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer que seja encaminhado oficio a senhora prefeita 
municipal, Eliene Nunes, bem como ao diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel Costa, com o pedido 
de limpeza geral do Bairro Santo Antonio. REQUERIMENTO Nº 007/2016 de autoria do vereador Agnaldo 
Cirino de Oliveira Santos, requer que seja encaminhado oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes, 
bem como ao diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel Costa, com o pedido de limpeza geral do 
Bairro Vitória Régia. REQUERIMENTO Nº 008/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira 
Santos, requer que seja encaminhado oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes, bem como ao 
diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel Costa, solicitando o serviço de terraplanagens em todas as 
vicinais que se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. REQUERIMENTO Nº 009/2016 de 
autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer que seja encaminhado oficio aos órgãos 
envolvidos no transito: DETRAN, COMTRI, POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CDL, CORPO DE BOMBEIRO, 
CONSELHO TUELAR, MINISTERIO PUBLICO, POLICIA CIVIL, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, SINDICATOS E 
ASSOCIAÇÕES DE TAXISTAS E MOTO TAXISTAS, para participarem de uma audiência publica para 
discutir a situação do transito em Itaituba. REQUERIMENTO Nº 013/2016 de autoria do vereador Isaac 
Rodrigues Dias, requer que seja encaminhado oficio a senhora Uzalda de Miranda, secretaria de 
Educação, para que se digne em enviar a esta casa de leis a prestação de contas dos recursos que 
custearam as despesas da construção da creche Pro Infância no Bairro da Liberdade. REQUERIMENTO Nº 
014/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer que seja encaminhado oficio a 
senhora prefeita municipal, Eliene Nunes, bem como ao diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel 
Costa, para que determine o setor competente a executar os serviços de recapeamento e tapa buraco na 
5ª rua Cidade Alta Bela Vista. REQUERIMENTO Nº 015/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de 
Oliveira Santos, requer que seja encaminhado oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes, bem 
como ao diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel Costa, para que determine o setor competente a 
executar os serviços de tapa buraco na Travessa Transgalego, Bairro da Floresta. REQUERIMENTO Nº 
016/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer que seja encaminhado oficio a 
senhora prefeita municipal, Eliene Nunes, bem como ao diretor de obras da SEMINFRA, senhor Daniel 
Costa, para que determine o setor competente a executar os serviços de asfaltamento na 13ª Rua Bairro 
Santo Antonio. REQUERIMENTO Nº 017/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 
requer que seja encaminhado oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes, bem como ao diretor de 
obras da SEMINFRA, senhor Daniel Costa, para que determine o setor competente a executar os serviços 
de tapa buraco na 5ª Travessa Bairro Floresta. REQUERIMENTO Nº 019/2016 de autoria do vereador 
Isaac Rodrigues Dias, requer que seja encaminhado oficio a Caixa Econômica Federal, convocando-a para 
prestar esclarecimentos sobre o Programa Casa do Servidor. REQUERIMENTO Nº 020/2016 de autoria do 
vereador Isaac Rodrigues Dias, requer que seja encaminhado oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeita municipal de Itaituba, determinando do setor competente desta prefeitura para que seja feita a 
instalação de um semáfora na 4ª rua com Transamazônica. REQUERIMENTO Nº 021/2016 de autoria do 
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vereador Isaac Rodrigues Dias, requer que seja encaminhado oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeita municipal de Itaituba, determinando do setor competente desta prefeitura para que seja feita a 
instalação de um semáfora na 29ª rua com Transamazônica. MOÇÃO HONROSA Nº 001/2016 de autoria 
do vereador Manoel Cordovil Diniz, requer a aprovação para homenagem ao Engenheiro Civil Nilson 
Guerra dos Santos pelos relevantes serviços prestados. MOÇÃO Nº 003/2016 de autoria do vereador 
Wescley Silva Aguiar, requer a aprovação de uma moção de aplausos ao Major Pedro Paulo de Oliveira 
Coelho pelo brilhante serviço que realizou a população no Município de Jacareacanga. Requerimentos 
após lidos discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 018/2016 
de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer que seja encaminhado oficio a senhora Fátima Rosa, 
Secretaria de Habitação, convocando-a para prestar esclarecimentos sobre o convenio entre a prefeitura 
municipal de Itaituba e a Empresa RESECON, informando o acordo celebrado do serviço prestado no 
Programa Casa do Servidor. Requerimento após lido, discutido e votado com 06 votos favoráveis, 05 
votos contrários e 04 abstenções. E não havendo mais matérias a tratar, o presidente deu por encerrada 
a sessão 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. 
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Presidente 

 
 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


