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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e seis 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: Oficio nº 033/2016 de 
autoria da OAB/Subseção Itaituba que solicita o uso da tribuna no dia 26 de Abril de 2016. Oficio nº 
012/2016 de autoria da Associação dos Moradores do Residencial do Viva Itaituba que solicita o uso da 
tribuna na sessão do dia 27 de Abril de 2016. Oficio nª 029/2016/ASFITA/ITB de autoria da 
Associação dos Filhos de Itaituba que encaminha relatório informativo da entidade. Projeto de lei nº 
032/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que “Inclui a Via Sacra, realizada no municipio de 
Itaituba no calendário oficial do municipio”. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para 
analise e parecer. Parecer da comissão permanente de Educação, Cultura, Saúde, Esporte, e assistência 
social da câmara municipal de Itaituba ao Projeto de lei nº 002/2016 de autoria do vereador Wescley 
Silva Aguir, que institui no municipio de Itaituba a corrida do Fogo do 7º Grupamento de Bombeiro Militar 
do Municipio de Itaituba e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao 
projeto e colocado o mesmo em discussão e votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.    
  
Usou a tribuna popular a senhora Cristina Portinho Bueno, presidente da OAB/Itaituba, que fez 
esclarecimentos a respeito da doação do terreno para construção da sede do órgão e que não há briga 
entre a ASFITA como noticiado no município e explicou as razões para doação do terreno.  
 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, falou que está como 
presidente da Comissão de terras desta casa de leis e fez comentários a respeito do projeto de doação de 
um terreno a OAB/Itaituba e que estão tomando as devidas providencias e que até a próxima semana 
será apreciado pelo plenário.  
Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou sobre uma operação da SEMA, ICMBIO 
que andaram nos garimpos e fizeram autos de infração e apreensão de equipamentos causando pânico 
para população garimpeira da região. Disse que os garimpeiros estão sendo prejudicados e sugeriu uma 
reunião com o secretario de meio ambiente do estado para solucionar o problema de legalização para os 
garimpeiros da região. Falou que os vereadores desta casa tem responsabilidade para com o município e 
região e que se realmente os garimpos fecharem o município ficará no prejuízo e pediu aos vereadores 
Maria de Almeida que envolvesse o governo do estado e ao vereador Nicodemos Aguiar que envolvesse o 
deputado Hilton Aguiar. Pediu que fosse resolvido esse impasse de doação do terreno a OAB e sugeriu 
que a comissão de terras obtivesse o maior numero de informações a respeito do terreno.  
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Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falando sobre a importância de se cumprir o regimento 
interno deste poder sobre o tempo na tribuna usado pelos vereadores. Continuando o vereador falou 
sobre a participação dos advogados e a ASFITA e associação dos garimpeiros. Continuando a vereador 
falou sobre o lançamento de um livro da professora Jussara.  Prosseguindo o vereador falou sobre os 
serviços do CAPS, de sua importância para o município, lamentando que o mesmo não tenha mais o 
aspecto que tinha na administração do ex prefeito Walmir  Climaco.       
Com a palavra o vereador João Paulo Meister, que falou sobre o projeto de lei que faz doação de um 
terreno a OBA e que em reunião informal com o presidente da comissão de terras fez alguns 
encaminhamentos para obter o maior numero de informações. Sugeriu que fosse enviado oficio a 
prefeitura certificando de que a prefeitura está com o terreno totalmente quitado e parabenizou o 
SINTEPP pela sua eleição e a chapa 01 pela brilhante vitória. Comentou sobre a situação dos garimpeiros 
na região e que os mesmo não são lembrados e nem reconhecidos e que já fez requerimentos pedindo a 
construção de uma praça aos garimpeiros e que ainda não foi atendido. Mostrou se preocupado com as 
comunidades da região Arixi e Nova conquista, onde estão se implantando o programa Luz para todos e 
que vicinais precisam ser recuperadas. 
Com a palavra o vereador Antonio Lopes de Sousa, que fez alguns agradecimentos e falou sobre os 
garimpeiros e sua atuação na região e no município. Falou sobre ASFITA e OAB sobre a doação do 
terreno e que se mostrou favorável a votação do projeto.  
Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, falou sobre o projeto da OAB e deixou seu 
voto favorável e que está sempre do lado dos garimpeiros e luta pelo mesmos. Criticou a atuação dos 
órgãos fiscalizadores que estão repreendendo os garimpeiros da região. Agradeceu e parabenizou a 
prefeita municipal pelos trabalhos nos bairros da cidade.  
Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, que falou sobre o projeto de doação do terreno a OAB e 
que se precisa ter bastante cuidado para nenhuma das partes sair prejudicada. Falou sobre a questão da 
violência no município e região, enfatizando as precárias condições dos destacamentos em Crepurizão e 
Crepurizinho. Falou de um recurso do estado para a implantação de unidades e que já tem os recursos, 
faltando apenas a licitação para construção. Em seguida comentou sobre uma audiência publica sobre a 
atividade garimpeira na região e mostrou se solidário a sua causa. Falou sobre a Transgarimpeira e que é 
um problema difícil de resolver e comentou sobre um projeto que pede a estadualização da estrada.  
Com a palavra o vereador Nicodemos Alves Aguiar, falou  sobre os garimpeiros presentes em plenário, 
dizendo que o poder publico deveria ter um carinho maior pela classe, com sua valorização. Disse que o 
deputado Hilton Aguiar era muito preocupado com a classe, pois o trabalho do mesmo aquecia a 
economia do município. Conclamou aos demais vereadores para que olhassem  com carinho para o 
problema dos mesmos. Com a palavra o vereador Isaac,  registrou a presença dos advogados em 
plenário, garimpeiros e outros comunitários. Disse que a situação envolvendo os garimpeiros era bastante 
preocupante e poderia comprometer a economia de Itaituba. As reservas criadas pelo governo nunca 
houve uma iniciativa da extração mineral de  legalizar. Com o advento da soja, tentam vender para o 
mundo que Itaituba está muito bem. O governo não consegue fazer uma obra de desvio da Rodovia 
Transamazônica, mas tem condições de enviar uma tropa de militares com aviões e tudo para  punir os 
garimpeiros.   Continuando o vereador falou sobre o problema envolvendo  a OAB e a ASFITA, 
acrescentando que reconhecia que ambas necessitavam de  local para se instalar. Era importante que 
houvesse um diálogo para que ambos fossem amparados. Falou de um requerimento que estaria 
apresentando na ordem do dia, onde solicitava uma frente em defesa da UFOPA em Itaituba, que era um 
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município polo e tem condições e necessidades  de sua implantação. Finalizando o vereador cobrou o 
cumprimento do regimento interno desta casa. Com a palavra o vereador Iamax Prado,  falando sobre o 
asfaltamento  da estrada do BIS,   dizendo que o trabalho feito já se encontra danificado, apresentando 
problemas na sua infraestrutura. Como representante do povo se preocupava com a validade do serviço.  
Registrou a classe dos advogados e garimpeiros presentes. Falou sobre a corrida do ouro em anos 
passado no município e que é uma marcante na região. Fez comentários aos buracos que estão surgindo 
na Transamazonica e acredita que essa é a causa de muitos acidentes de transito com vitimas fatais e 
que fez alguns encaminhamentos aos órgãos competentes. Parabenizou o COMTRI pelas fiscalizações e 
deixou seu repudio as perseguições que causam acidentes.   
 

 

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 

  


