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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e sete 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: Usou da palavra o senhor 
presidente do bairro Viva Itaituba, que falou sobre as péssimas condições das ruas do residencial. Oficio 
nº 107/2016-GAB-DEP EP de autoria do Deputado Estadual Eraldo Pimenta que encaminha 
requerimento nº 127/2016 de sua autoria que solicita reunião especial para discutir o cenário atual de 
construção do Hospital Regional em Itaituba. Oficio nº 032/2016 – IFPA/Campus Itaituba/Direção 
Geral que em resposta ao Oficio GAB/PCMI nº 143/2016. Oficio Circular nº 002/2016 – 
IFPA/Campus Itaituba/Direção Geral que informa sobre entrada em exercício – Direção Geral 
IFPA/Campus Itaituba. Oficio nº 636/SSL de autoria do Deputado Eraldo Pimenta que encaminha cópia 
anexa da Moção nº 049/2016 de sua autoria.  
  
 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou sobre a 
ambulância do SAMU, dizendo que recebeu diversas reclamações em relação as mesmas, que não possui 
condições de atender as pessoas que necessitam dos serviços. Em um acidente ocorrido no ultimo fim de 
semana, os pacientes foram carregados na carroceria de uma camionete. Disse que era lamentável que 
um município do porte de Itaituba não tivesse esse serviço. O vereador voltou a falar sobre o setor 
mineral do município, enfatizando que se não houve um empenho por parte das autoridades competentes  
para sensibilizar o governo federal em relação a necessidade do município em continuar explorando a 
área garimpeira, haverá um colapso geral, desenvolvendo uma série de problemas. Prosseguindo usou da 
palavra a vereadora Celia Martins, dizendo que se sentia feliz com a vinda de um novo delegado para 
nosso município. Continuando a vereadora falou sobre o CRAS de Miritituba, dizendo que após diversas 
solicitações, o mesmo já é uma realidade no distrito, fato que o deixou bastante contente, assim como os 
trabalhos de infraestrutura que irão ser iniciados na próxima semana. Continuando a vereadora falou 
sobre seu ingresso no PSB, acrescentando que se sentia feliz ao lado do companheiro de partido Isaac 
Dias. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil lembrando que logo que assumiu a secretaria de Saúde 
no governo do ex prefeito Walmir Climaco, foi comprado duas ambulâncias para atender os pacientes. 
Hoje se encontravam sucateadas, necessitado de recuperação.  Neste momento o município devia para a 
população um atendimento de qualidade.  Continuando o vereador falou sobre a infraestrutura do 
municipio dizendo que era possível fazer coisas, simples, praticas e sem grandes custos. O Edil mostrou 
imagens de ruas com problemas de trafegabilidade.  Finalizando o vereador mostrou-se preocupado com 
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o transito de Itaituba.  Com a palavra a vereadora Maria Almeida, endossou as palavras do vereador 
Manoel Cordovil sobre a ambulância do SAMU. Continuando a vereadora falou sobre o auto índice de 
violência  em nossa cidade, acrescentando que era importante medidas urgentes para redução desse 
índice. Falou sobre a dengue, informando que a cada dia aumentava a quantidade de pessoas  doentes. 
Disse que o governo municipal deveria se manifestar no sentido de combater o mosquito.  A vereadora 
lembrou que depois do governo do ex prefeito Edilson Botelho, o governo que mais recebeu recursos do 
estado e do governo federal, foi a administração da prefeita Eliene Nunes.  Prosseguindo usou da palavra 
o vereador Isaac Dias, que voltou a falar sobre a UFOPA, acrescentando que independente das paixões 
partidárias era importante que os vereadores se manifestassem junto às autoridades competentes a fim 
de que a mesma pudesse se instalar de fato em Itaituba, para isso necessitaria, entre outros de um local, 
onde estava sendo sugerido o prédio da ETEPA. Em seguida convidou a população em geral para 
participar de uma audiência publica para discutir a educação nível médio de qualidade para o município e 
região, que ocorrerá amanhã a partir das 09h00min horas nesse plenário da câmara municipal. Com a 
palavra o vereador Diomar Figueira, falou sobre a sessão de ontem e que todos os vereadores são 
parceiros e citou que o vereador Isaac Dias foi muito duro com a sua pessoa e o vereador Antonio Lopes 
de Sousa, disse que o vereador Isaac Dias foi arrogante e ditador e que recuou para não brigar. Falou 
que na quinta rua do Bairro da Liberdade o mato está tomando conta e que já fez pedidos de 
terraplanagem e limpeza da via, bem como a recuperação da iluminação publica. Disse que há outra rua 
da Liberdade, a 2ª rua e que é preciso fazer uma drenagem para poder ser asfaltada  e pede com 
urgência a recuperação da mesma, bem como da 8ª rua do mesmo Bairro. Com a palavra o vereador 
Antonio Lopes de Sousa, comentou sobre o uso da tribuna pelo senhor presidente do Bairro Viva Itaituba, 
disse que foi humildade da parte dos vereadores em deixar ele expor as dificuldades daquele bairro. Em 
seguida citou o artigo 112 e causou uma discussão e sugeriu que o presidente cortasse o microfone após 
os dez minutos de uso de tribuna dos vereadores. Falou que um vereador daqui desta casa de leis falou a 
um eleitor seu que não adiantava votar no vereador pois o mesmo so andava bêbado, de cuecas na orla 
da cidade e que essa casa está sem ética e moral. Disse que o mesmo vereador vai atrás das obras e faz 
requerimentos nas horas e sai dizendo que foi a pedido seu, desmoralizando os demais vereadores que 
lutam pela população da cidade. Falou que há vereadores de bom coração e citou o vereador Orismar 
Gomes e pediu desculpas pela briga que tiveram meses atrás. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino 
de Oliveira Santos, Iniciou agradecendo a prefeita municipal e aos secretários por sempre atender seus 
requerimentos e citou alguns pedidos ainda feitos esse ano e que vão ser atendidos pela prefeita 
municipal. Falou que a pessoa que o vereador Antonio Lopes citou no seu discurso é o próprio e que é um 
não é vereador de gabinete e sim de trabalhos de rua e que há pessoas que querem jogar os vereadores 
de encontro uns com os outros. Disse que nunca falou mal de vereadores e sabe que o vereador Antonio 
Lopes não bebe e que essa pessoa deve estar querendo levar alguma vantagem falando essas coisas. 
Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, falou que Moraes de Almeida é um dos maiores distritos 
do município e que todos os gestores que passaram tiveram dificuldades por conta da distancia. Disse 
que os moradores do distrito tem abuso dos vereadores e da administração municipal e mostrou imagens 
da situação da escola Municipal Cesar Almeida no Distrito de Moraes de Almeida. Falou que teve 
conhecimento da situação real da escola e que avisou a prefeita sobre o caso. Disse que o laudo 
fotográfico de 2013 mostra 70% da escola construída e 40% da quadra e que o contrato da obra era de 
mais de 2 milhões de reais e que foram gastos em 2012 mais de 3 milhões e mostrou um relatório e 
notas fiscais referentes ao recurso usado. Disse que a população de Moraes precisa saber que o recurso 
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da obra foi 100% gasto e que pregam que o governo atual que é o incompetente e que os que criticam 
não têm moral para falar no assunto. Mostrou imagens da escola da Comunidade de Agua Branca e notas 
de uma reforma que dizem que foi feita, na realidade nada foi feito na escola e que não podia deixar de 
prestar esse esclarecimento e que mentiras foram contadas nessa casa. Com a palavra o vereador 
Nicodemos Aguiar, lamentando o comportamento de certos colegas, que recentemente participaram de 
CPI que investigava a prefeita Eliene Nunes, e atualmente elogiava os trabalhos da mesma. Disse que o 
parlamentar tinha que ter palavra, e está sempre ao lado da população. O Edil falou das condições das 
estradas vicinais, dizendo que era lamentável, os agricultores não tinha condições de escoar seus 
produtos. Com a palavra o vereador Iamax Prado, falou da importância da atuação do parlamentar. Disse 
que na condição de representante do povo, procurava sempre está ao lado dos mesmos. No final do 
mandato cada vereador iria ser julgado pela sua atuação, de forma positiva ou negativa.  Disse a prefeita 
também era investigada em diversos processos, e o vereador Wescley também fazia parte dos mesmos.    
 
    
 
   
 

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 

  


