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Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezenove 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 006/2016-UFOPA/Campus Itaituba que convida para participar da Audiência Publica que 
será realizada no dia 19 de abril de 2016, as 8:00hrs na Sede do SINTEPP. Oficio GAB/PMI Nº 
066/2016 de autoria da Prefeitura Municipal que encaminha a lei devidamente sancionada: Lei Municipal 
2.911/2016 que dispõe sobre o reajuste salarial para os servidores públicos municipais e dá outras 
providencias. Oficio Circular nº 012/2016 de autoria da Faculdade de Itaituba – FAI que convida para 
Coloquio de Sociologia Geral que ocorrerá nos dias 19 e 20 de abril de 2016. Oficio nº 033/2016 de 
autoria do senhor Cleuto Ferreira, presidente da FAMOCITA, que solicita o uso da tribuna por 10 minutos. 
Oficio GAB/PMI Nº 068/2016 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha os 
projetos de lei para analise e apreciação: Projeto de lei nº 014/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, 
terreno pertencente ao patrimônio municipal a Adriana de Sousa Martins”. Projeto de lei nº 015/2016 – 
“Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Raimunda Francineide 
da Silva”. Projeto de lei nº 016/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Antonio de Jesus Amurim”. Projeto de lei nº 017/2016 – “Autoriza o poder 
executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Antonio Valderico de Jesus Alves”. 
Projeto de lei nº 018/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Salumão Nunes Gomes”. Projeto de lei nº 019/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, 
terreno pertencente ao patrimônio municipal a Georgileis Cardoso da Silva”. Projeto de lei nº 020/2016 – 
“Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Ferdinandes Pinho 
Machado”. Projeto de lei nº 021/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Rosinelma Trindade Gomes”. Projeto de lei nº 022/2016 – “Autoriza o poder 
executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Elita Mourão dos Santos”. Projeto de lei 
nº 023/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Daniele 
da Silva Batista”. Projeto de lei nº 024/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Mailde de Oliveira Ramos”. Projeto de lei nº 025/2016 – “Autoriza o poder 
executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Débora Maiara de Oliveira”. Projeto de 
lei nº 026/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 
Marilene de Jesus Rodrigues”. Projeto de lei nº 027/2016 – “Autoriza o poder executivo a doar, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Daltilene Ribeiro”.   
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Usou a tribuna popular o senhor Cleuto Ferreira que falou sobre o cheque moradia e explicou sobre a 
atual situação do mesmo no município e que no começo nenhuma empresa aceitou o cheque por não se 
enquadrarem nos requisitos. Falou que compraram os materiais em Santarém com preços absurdos e 
frete altos e outros problemas envolvendo empresas da cidade. Sugeriu que os vereadores fiscalizassem 
na distribuição dos cheques no município.   
 
 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra a vereadora Celia Martins, falando sobre a situação politica que 
vive o país, dizendo que vem acompanhando os acontecimentos. O que mais lhe chamou a atenção foi o 
comportando dos 500 deputados, que são nossos representantes, e deveriam ter uma postura. Disse que 
particularmente gosta de agir conforme sua consciência manda fazer. Disse que o presidente da sessão 
do impeachment não tinha condições politicas para tal procedimento, pois havia uma serie de denuncias 
contra a sua pessoa. Finalizando a vereadora esclareceu comentários envolvendo o presidente da 
Famocita e o processo de distribuição do cheque moradia. Com a palavra o vereador Luiz Fernando 
Sadeck dos Santos e pediu que fosse encaminhada oficio de congratulações pela passagem do dia do 
índio as aldeias do município Praia do Índio e do Mangue e anunciou que a presidente Dilma sancionou a 
lei de criação de uma reserva indígena no município. Mostrou sua preocupação com os casos de dengue 
no município e que é preocupante essa situação, lembrando que já trouxe a este plenário os índices de 
casos confirmados na cidade. Em relação ao cheque moradia, o edil pediu esclarecimentos do presidente 
da FAMOCITA e sugeriu que fosse feita uma reunião com os contemplados, com a diretoria de habitação, 
a presidência da FAMOCITA e empresários locais. Falou sobre os problemas da cidade e não ve mais 
condições e que se deve cobrar mais eficácia do governo municipal e que a mesma mostre um 
planejamento de recuperação das ruas do município. Falou que os políticos que mais pregam honestidade 
são os que mais fazem ao contrario.  Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falando sobre o dia 
do índio, 19 de abril. Disse que os mesmos tinham uma história em nosso pais. Continuando o vereador  
falou que dia 19 de comemorava o dia do exercito brasileiro.  O vereador falou sobre  os votos dos 
deputados no impeachitimam, lembrando que fomos nos que colocamos eles no poder para nos 
representar, desta forma eles estariam votando por nos.  Falou sobre o asfaltamento da estrada do BIS, 
dizendo que esteve em loco verificando o trabalhado, onde percebeu por baixo do asfalto existem 
crateras, que compromete a qualidade do serviço. Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel 
Diomar Santos Figueira, dizendo que vem acompanhando as manifestações nas ruas, o processo de 
impeachment. Sobre o asfalto da nossa cidade, disse que de fato era importante os vereadores 
acompanharem os serviços para que não fosse feito um serviço de má qualidade, conforme vem sendo 
em algumas ruas. Disse que estaria apresentando requerimento solicitando ao poder pública a 
recuperação e asfaltamento da segunda, terceira e quarta rua do bairro Jardim Aeroporto. Lembrou ao 
presidente que dia 29 se comemorava o dia do SAMU, e que fosse feito uma homenagem aos mesmos. 
Com a palavra o vereador Orismar, disse que sempre esteve a disposição da população, dos presidentes 
de bairros para resolver situações que estivesse ao seu alcance. Sobre o cheque moradia disse que era 
importante a diretora de habitação vim a este poder prestar os esclarecimentos devidos, a fim de evitar 
algumas situações constrangedoras. Disse que ficou atento ao processo de votação do impeachment, 
citando a importância do comportamento de alguns deputados, e lamentando que o deputado 
Chapadinha não tenha lembrado de nossa região quando foi anunciar seu voto. Finalizando disse que 
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esteve em diversas comunidades de nosso município, verificando a necessidade dos colonos. Com a 
palavra o vereador Aguinaldo, agradeceu a prefeita pelos trabalhos de asfaltamento do bairro da Floresta. 
Disse que a prefeita não estava parada não e sua equipe constantemente estava nas ruas prestando 
serviço em prol da população do município. Com a palavra a vereadora Maria almeida, que comentou 
sobre o processo de votação do impeachment ocorrido domingo passado e que pode ver o respeito ao 
voto de cada deputado. Fez comentários sobre o cheque moradia e parabenizou o senhor Cleuto pela sua 
luta frente a FAMOCITA e que há uma falha grave em relação as empresas do município. Falou que se o 
asfalto é bom é da prefeitura e se for ruim é do estado e que a estrada do BIS é de responsabilidade do 
município e o estado doou o asfalta. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, comentou sobre a 
votação do impeachment da presidente Dilma e falou da preocupação dos agricultores da região em 
relação a esta situação. Falou que está declarado uma divisão de classes e de projeto politico no Brasil 
por conta dessa situação politica e que os únicos partidos a posicionarem 100% foram o PSDB e PT. Em 
seguida leu matérias de jornais internacionais que falam da situação politica em que o Brasil está 
passando. Disse que tinha o maior respeito pelos colegas, não concordava com o comportamento de 
certos deputados, que no processo de votação baixaram o nível. Em seguida fez uso da palavra o 
vereador Iamax Prado, parabenizou o vereador Joao Paulo, que nunca esteve envolvido em escândalos, 
conforme mostra os meios de comunicação o seu partido, o PT. Disse que reconhecia as conquistas do 
partido do PT, mas lamentava  o comportamento  de certos políticos que saquearam  os cofres públicos.  
Disse que a maioria dos deputados votaram a favor do impeachment, demonstrando que estavam na 
linha certa, pois não concordavam com os escândalos envolvendo o governo federal. O Edil defendeu 
uma nova eleição.  Disse que estaria solicitando ao gerente da Caixa Economica Federal, um 
representante de Santarém para ser feito uma reunião neste poder e ser discutido os problemas dos 
residenciais. Para se saber a quem cobrar de direito, qual o papel da prefeitura de Itaituba diante dos 
diversos problemas.  Falou sobre a paralização dos trabalhos da AZUL em Itaituba, lamentando que os 
preços das passagens poderão aumentar. Com a palavra o vereador Antonio agradeceu a presença de 
comunitários em presente. O vereador voltou a falar sobre o processo de distribuição do cheque moradia, 
dizendo que uma série de fatores contribuíam para que os comerciantes de Itaituba não negociassem 
com o cheque. Logo após usou da palavra o vereador Wescley  Tomaz,  falando sobre a caravana da 
cidadania que ocorreu em diversas regiões garimpeira, entre elas, Crepurizao. Disse que todas as vezes 
que levava uma caravana fazia atendimentos diferenciados. Este ano, houve a coordenação de politicas 
publicas para mulheres, mais de 153 mulheres foram atendidas. Disse que agradecia ao governo 
municipal por ter disponibilizado diversos servidores para ajudar no projeto. Disse que ficava feliz pelo 
representante de seu partido ter votado sim no processo de impeachment.  Com a palavra o vereador 
Nicodemos Aguiar, disse que com muita satisfação presenciou o deputado Chapadinha votar sim no 
processo de impeachment, consolidando o sonho da maioria do povo brasileiro. Entendia que o cargo era 
passageiro, nessa condição tinha obrigação de atender o anseio do povo. Por isso sempre esteve 
preocupado com o governo municipal, que nunca teve condições de administrar Itaituba. A exemplo o 
vereador citou, a colocação de asfalto em algumas ruas, um serviço de má qualidade. As comunidades 
estavam abandonadas. Disse que nunca se curvou a este governo incompetente. 
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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 

  


