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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte 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, Dirceu Biolchi, Iamax Prado 
Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Luiz Fernando 
Sadeck dos Santos, Manoel Cordovil Diniz, 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 Nicodemos Alves de Aguiar que 
efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE:  
 
O vereador Isaac Dias disse que o projeto não será analisado por conta da situação do projeto de 2016. 
 
Usou a tribuna popular a senhora Cristina Bueno, presidente da OAB/Itaituba, pediu apoio e voto de 
confiança para aprovação de um projeto de lei que doa terreno para construção de sua sede no 
município.  
  
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Dirceu Biolchi, que endossou o pronunciamento do 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos em relação a dengue no Distrito de Moraes de Almeida. Disse 
que é muito preocupante a situação por conta das constantes chuvas que estão ocorrendo ultimamente, 
deixando o Distrito em calamidade.  
 
Ver. Dirceu :  o vereador comentou que o presidente da casa solicitou aos nobres que reduzisse a 
realização de ofícios, no sentido de reduzir os gastos com papel. Informou que devido a falta de ajuda por 
parte do executivo tem prejudicado as comunidade de Moraes de almeida e creporizinho. Solicita ao 
vereador Wescley Silva Aguiar que solicite a gestora do município uma ação social na comunidade de 
Moraes de almeida. 
 
Ver. Luiz Fernando: Solicitou a Mesa Diretora, cautela na apreciação do projeto de lei de doação de 
terreno a Ordem dos Advogados do Brasil – sub-sede de Itaituba, uma vez que deve-se verificar de quem 
é a responsabilidade de doação. Devendo a comissão de terras procurar informações, referente a quem 
de fato pertence o referido terreno. No sentido de evitar conflitos em a OAB – sub-sede Itaituba e a 
entidade ASFITA. Solicita ao presidente da Comissão de Finanças, para que emita uma solução ao projeto 
de lei orçamentária referente ao ano de 2016, para que se possa dar encaminhamento aos vetos do 
executivo e falou que entrou nesta sessão o projeto de LDO 2017 e que se precisa ter atenção a esse 
projeto. Pediu que fosse solicitado a relação dos nomes dos beneficiários do cheque moradia para 
verificação e esclarecimentos a cerca do cheque moradia em Itaituba.  
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Com a palavra o vereador Orismar Gomes, falou sobre o projeto de doação do terreno para OAB/Itaituba 
e que tudo será feito com muito cuidado e atenção e todos os esclarecimentos serão feitos. Pediu união 
entre os vereadores para lutar em prol do município e da população e que as eleições estão chegando e 
que terão que trabalhar em torno de uma candidatura com mais atenção ao povo de Itaituba. 
 
Com a palavra a vereadora Célia Martins de Souza, falou sobre a atuação dos vereadores no município e 
a cobrança e os julgamentos que os vereadores sofrem pela população. Falou que hoje há vereador que 
faz fofocas com seu nome e a culpa por não ter asfalto em Miritituba e pediu que o vereador tem que ter 
alicerce nas suas palavras e fez duras criticas ao vereador e disse para o mesmo ter vergonha na cara. 
  
Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falou sobre a doação do terreno para OAB/Itaituba e 
que se precisa ter atenção nesse processo. Falou que esteve no 53º BIS no ano de 2007 onde recebeu 
uma homenagem de honra ao mérito e fez comentários mostrando imagens. Mostrou imagens de ruas 
sendo asfaltadas sem nenhuma infraestrutura comentando sobre as mesmas. Finalizou seu discurso 
desejando bom dia a todos. 
Com a palavra o vereador Isaac Dias, falou que não participou da sessão de ontem por está na audiência 
da UFOPA para discussão das propostas de cursos para o município e região. Disse que a reitora clamou 
pela participação politica uma vez que a UFOPA é executora. Falou que fizeram uma pesquisa e que os 
cursos de direito e outros não podem existir em municípios próximos. Mostrou se triste em saber que há 
impedimentos políticos federais para que os cursos não venham para Itaituba e a reitora fez um apelo 
para mobilização da base politica na câmara federal e ao ministério da educação com cursos de pesquisa 
e extensão e pediu apoio dos demais edis desta casa para um movimento em prol da UFOPA no 
município. Disse que a UFOPA tem que abrir concurso para o município de Itaituba e sugeriu que fosse 
convidada a prefeita municipal para uma reunião e pediu apoio aos vereadores.  
Com a palavra o vereador Diomar figueira, parabenizou o vereador Isaac Dias pelo seu pronunciamento 
em relação a instalação da UFOPA e seus cursos e mostrou se preocupado com as forças politicas que 
impede esse avanço. Comentou sobre uma reunião que esteve juntamente com o vereador Wescley Silva 
e a prefeita municipal para instalação definitiva da empresa aérea MAP. Comentou sobre o terreno doado 
a OAB e tem que ter atenção nesse assunto e analisar de quem realmente pertence a área e terá seu 
apoio onde for implantado. Falou que é normal essa discordância entre vereadores e que não costuma se 
degladiar com os colegas edis nesta casa e comentou sobre suas visitas em bairros da cidade e escuta as 
cobranças da população. Falou sobre a eleição para a Associação dos Profissionais da Imprensa e 
parabenizou a nova diretoria.  
Com a palavra o vereador João Paulo Meister, disse que o clima está quente nesta casa e que é normal 
essa divergência de ideias entre os edis. Falou que foi procurado por pessoas em relação aos carros de 
coleta de lixo não estão passando para recolher e que em vários bairros da cidade está acontecendo o 
fato e falou sobre o problema serio com urubus. Falou que encontrou um carro sem freio que faz a coleta 
de lixo nos bairros da cidade e que o lixão do município é a céu aberto e que a maquina de 
processamento foi retirada contrariando uma determinação da justiça. Comentou sobre o terreno a ser 
doado a OAB e que varias entidades estão querendo terrenos do município e sobre a questão dos cursos 
para UFOPA em Itaituba e lembrou que é uma luta antiga de seu partido no municipio.  
Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, que falou sobre o a perca do deputado 
Dudimar Paxiuba e lamentou agora o município não ter representação na câmara dos deputados federais. 
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Falou que viu em uma noticia do focalizando que o carro do lixo não está passando e rapidamente agiu e 
o carro voltou a recolher o lixo. Disse que há vereadores que torcem para coisas dar errado e não pode 
ser assim, tem que lutar em prol da população do município. Pediu que deixassem de falar mal da 
vereadora Célia Martins e da prefeita municipal, uma vez que não fala mal de nenhum ex prefeito.  
Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, disse que ao longo de três anos de mandado e que tem 
que respeitar todos que usam a tribuna e proferiram sua verdade, pois cada um dos quinze vereadores 
tem sua verdade. Disse que sabe que está queimado na região garimpeira, assim como a maioria dos 
vereadores desta casa incluindo o vereador Dirceu Biolchi que está queimado no distrito de Moraes de 
Almeida e quem fala isso tem vontade de estar no lugar do edil. Falou que esteve em Moraes de Almeida 
e ouviu as reivindicações e comentou os trabalhos que executivo já fez em relação a iluminação publica, 
alienação de terrenos, enfatizando que não houve propina na venda dos terrenos. Em seguida mostrou 
um vídeo do deputado Arnaldo Jordy que falou de denuncias feitas em plenário contra o ex prefeito 
Valmir Climaco e está com documentos em mãos de uma escola que não ser construída no distrito de 
Moraes Almeida. Disse que saberá se está queimado ou não no dia 02 de outubro nas eleições e que não 
vai tolerar ciúmes bestas de outro parlamentar.  
O presidente João Bastos Rodrigues disse que na próxima sessão só falará os vereadores que estiverem 
inscritos.  
Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, falou que infelizmente o colega vereador líder de 
governo fez uma afronta em relação ao ex prefeito qual é seu parente e que dará a resposta com 
documentos e leu um relatório de obras feito no governo passado. Disse que nunca foi preciso fazer 
coletas dos agricultores para recuperar vicinais e que no governo passado foi implantado o SAMU e que 
hoje está apenas com uma ambulância e citou vários postos de saúde inaugurados no governo do ex 
prefeito Valmir Climaco. Em seguida entregou um relatório de gestão do governo passado mostrando as 
movimentações financeiras e lembrou de outras obras que foram iniciadas no governo passado e que 
hoje está como um elefante branco. Comentou sobre a insatisfação dos professores da rede municipal 
com a atual gestora, que é professora também e citou as escolas que foram construídas no governo 
passado. Falou que foram reformadas 57 escolas e que nessa época foi comprada a escola Aguia do 
Saber e que a atual gestora afirmou que a escola já era do município e citou que a prefeita municipal 
mantinha um contrato com a dona da escola quando era secretaria de educação. Disse que no governo 
passado foi rateado mais de 14 milhões para os professores e que nos mais de três anos de atual 
governo não foi dado nenhum real. Finalizou seu discurso pedindo ao líder do governo para que 
chamasse a prefeita para resolver os problemas no município e região.  
Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, que falou que os ânimos estão exaltados e que o 
município merece coisas boas para população. Falou que no inicio do seu mandato achava que o vereador 
podia fazer tudo e depois descobriu que as coisas não eram assim e que o vereador não executa. 
Comentou que nesta casa de leis tem quinze ideias diferentes e cada um pensa da maneira que achar 
correta e que já passou por vários prefeitos e que não falará mal da atual prefeita. Falou que se precisa 
unir forças para a implantação da UFOPA em Itaituba e lembrou da FAI quando se instalou em Itaituba.  
Com a palavra o vereador Antonio Lopes de Sousa, falou de emendas do ex deputado Dudimar Paxiuba 
que ainda estão acontecendo e parabenizou o deputado Eraldo Pimenta, mesmo sendo da oposição, 
trouxe emendas para o município e região. Falou que realmente foram entregues maquinas e esteve lá 
que precisavam trocar o óleo e que os poços cavados no governo do Valmir foram poucos uma vez que a 
maquina que furava os poços eram do Valmir Climaco. Falou que não adianta vir na tribuna falar mentiras 
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e não vem aqui falar mentiras. O edil perguntou por que ele veio para o grupo da prefeita e o vereador 
Wescley Silva disse que foi prometido a ele asfalto e mais participação no governo. Com a palavra o 
vereador Nicodemos Alves de Aguiar, falou que o vereador Wescley Silva Aguiar cospe no prato que 
comeu e que ainda comerá. Disse que é inadmissível falar do ex prefeito Valmir Climaco e que depois do 
pronunciamento do vereador Iamax Prado ninguém terá mais duvida em quem votar para prefeito. Falou 
que poucos vereadores apoiam a prefeita municipal e que isso é resultado da incompetência da 
administração municipal. Falou que os asfaltos que não fazem manutenção realmente vão se desfazer e 
que sempre é assim, em seguida mostrou um vídeo da estrada do Farturão e sua péssima situação. Falou 
que o município está abandonado pela administração municipal e que os vereadores tem que implorar 
para a gestora fazer as coisas pelo município e que não atende os pedidos dos vereadores da oposição. 
Falou que a gestora municipal merece cartão vermelho e o povo de Itaituba está sentindo a falta do ex 
prefeito Valmir Climaco.  
O vereador Isaac Dias disse que a partir da semana que vem terá um livro especifico para inscrição dos 
vereadores a partir das oitos horas até a leitura do pequeno expediente e depois não será permitido a 
inscrição para o uso da tribuna.                

 

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 

  


