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Ata da Vigésima Quarta 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, vice-presidente o vereador Manoel Cordovil Diniz, 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, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, 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: MEMO do GAB/VER. João Paulo Meister nº 018/2016 que 
justifica sua ausência na sessão do dia 03 de Maio de 2016. Oficio nº 1134/2016-GAB/SESPA de 
autoria da Secretaria de Segurança Publica em referencia ao Oficio nº 004/206 que trata sobre a 
paralização das obras do Hospital Regional em Itaituba. Oficio Circular nº 0351/2016-
SCOA/GEVEN/DR/PA de autoria dos Correios que informa a suspensão definitiva de entrega de 
telegramas aos domingos e feriados. Oficio nº 0042/2016-GAB/COMTRI em resposta ao Oficio 
GAB/PCMI nº 164/2016. Oficio nº 0043/2016-GAB/COMTRI em resposta ao Oficio GAB/PCMI nº 
148/2016. Of. Nº 721/SSL de autoria da Assembleia Legislativa do Estado que encaminha Moção Nº 
051/2016 de autoria do Deputado Eraldo Pimenta. Of. Nº 781/SSL de autoria da Assembleia Legislativa 
do Estado que encaminha Moção Nº 053/2016 de autoria do Deputado Eraldo Pimenta. Of. Nº 785/SSL 
de autoria da Assembleia Legislativa do Estado que encaminha Moção Nº 052/2016 de autoria do 
Deputado Eraldo Pimenta. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 017/2016. Razões do 
veto integral ao projeto de lei aprovado nº 017/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado 
nº 017/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 018/2016. Razões do veto integral ao 
projeto de lei aprovado nº 019/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 020/2016. 
Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 021/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei 
aprovado nº 022/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 023/2016. Razões do veto 
integral ao projeto de lei aprovado nº 024/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 
025/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 026/2016. Razões do veto integral ao 
projeto de lei aprovado nº 027/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 028/2016. 
Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 029/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei 
aprovado nº 030/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 031/2016. Razões do veto 
integral ao projeto de lei aprovado nº 032/2016. Razões do veto integral ao projeto de lei aprovado nº 
033/2016. Todas razões enviadas a sala de comissões para analise. GRANDE EXPEDIENTE: Com a 
palavra o vereador Orismar, falou de visitas que fez a algumas comunidades do município, com 
inaugurações relevantes para os moradores, entre eles, o programa Luz para Todos.  Disse que agradecia 
a semifra pelo trabalho que está fazendo no bairro da Liberdade e em outros locais. Conclamou aos 
demais vereadores para que continuassem defendendo o atual projeto da administração para Itaituba. 
Disse que aos poucos os trabalhos vindo sendo feitos, não da forma que os vereadores desejavam, mas 
que tinha um efeito positivo perante a população. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil, falou sobre 
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vocação econômica do município, enfatizando que em sua maioria se dar em função do ouro. Desta forma 
mineral, o setor merecia atenção especial por parte das autoridades. Continuando o vereador falou sobre 
o ofício enviado a este poder informando que as obras do hospital Regional não está paralisada. Segundo 
o vereador essa informação não procede, pois a dias as obras estão sem continuidade, paradas. O Edil 
falou sobre o dia do trabalhador, ocorrido domingo ultimo, dizendo que o Brasil chegou a quantidade de 
dez mil brasileiros desempregados. Situação que reflete de forma negativa, sem muito para se 
comemorar nessa data. Em seguida o vereador mostrou imagens de diversas profissões. Prosseguindo 
usou da palavra o vereador Isaac Dias, que também falou sobre o dia do trabalho. Segundo o mesmo no 
dia havia uma clara intenção de inibir o valor do trabalhador. A homenagem deveria ser feita ao 
trabalhador. Disse que esta casa estava devendo homenagem aos funcionários. As cinco da manha já 
existia pessoas trabalhando. Pediu ao presidente que colocasse a data como o dia de reconhecimento aos 
servidores, inclusive com a promoção vertical e horizontal por merecimento. Novamente o vereador falou 
sobre a UFOPA, da necessidade da mesma se instalar definitivamente em Itaituba por diversas razões, 
entre elas, que os filhos de Itaituba não necessite ir para outras cidades estudar. Prosseguindo usou da 
palavra o vereador Diomar Figueira, parabenizou a todos os profissionais que fazem a imprensa de 
Itaituba pelo seu dia.  Continuando o vereador parabenizou a escola Anchieta pelo evento realizado no 
ultimo fim de semana com amostras de dança. O vereador parabenizou os organizadores da Copa Ouro 
pela bonita fez. O vereador falou sobre os trabalhos de infraestrutura que vem sendo feitos no bairro da 
Liberdade, lamentando são pequenos, comparando as grandes necessidades do bairro. Prosseguindo 
usou da palavra a vereadora Maria Almeida, parabenizando os trabalhadores pela passagem do seu dia. A 
vereadora fez uma retrospectiva de sua vida, recordando os grandes professores de Itaituba, os quais 
foram seus mestres. A vereadora falou sobre o grande índice de violência no município. Lamentou as 
condições das estradas vicinais. Citou como exemplo, a estrada de Pimental, que vem impedindo os 
agricultores a escoar seus produtos.  Disse que foi procurada por agricultores que fornecem produtos 
para a merenda escolar, os quais também estão prejudicados pelas condições das estradas. Com palavra 
o vereador Wescley Silva Aguiar, cumprimentou algumas autoridades da PM presentes em Plenário e 
comentou que a Copa Ouro ganhou uma dimensão imensurável no estado e no país e que não estranhem 
se a mesma for transmitida ao vivo para todo o estado e parabenizou a todos que fizeram esse evento 
acontecer. Mostrou se preocupado com certas falas na tribuna e fez algumas observações a respeito da 
oposição, onde os mesmo desrespeitam os demais vereadores. Disse que os vereadores da base estão 
trabalhando e que historicamente os de oposição não se reelegem. Lembrou de uma fala da vereadora 
Maria de Almeida Silva sobre os buracos nas ruas da cidade e que o marido da vereadora foi por mais de 
dez anos diretor de obras e nada fez. Falou que estará em Belém na quinta feira e fará uma audiência 
com o secretario de estado de segurança para tratar dentre outros assuntos da retirada da guarnição do 
distrito de Crepurizinho. Em seguida entregou moção de aplausos ao senhor Pedro Paulo Coelho pelos 
relevantes serviços prestados ao município. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 
falou sobre os trabalhos que vem acontecendo no município em relação a prefeitura e a parabenizou a 
mesma por isso. Comentou sobre os buracos nas ruas da cidade e que já foram feitos trabalhos pela 
SEMINFRA através de requerimento de sua autoria. Parabenizou o presidente desta casa de leis pela 
serenidade que comanda e fez comentários a respeito da agricultura na região. Falou que a cidade está 
toda esburacada e que não é culpa da prefeita municipal e que o asfalto já venceu e que tem muito 
trabalho a ser feito. Lembrou da CPI contra a prefeita e que até agora não provou nada contra a prefeita. 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº 204/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, 
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requer o envio de oficio a prefeita municipal e ao Deputado Eraldo Pimenta, a fim de que através de suas 
emendas impositivas, possa alocar recursos no valor de 200 mil reais para construção de um trapiche no 
Distrito de barreiras. Requerimento nº 205/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita municipal e ao Wesley Sena, diretor de iluminação 
publica, solicitando a implantação de três postes para energia elétrica em frente a Chácara Mães e filhos 
entre Rua Dr. Armando Cerqueira e Maria Madalena. Requerimento nº 206/2016 de autoria da vereadora 
Maria de Almeida Silva, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita municipal e ao 
secretario da SEMINFRA, Daniel Costa Alencar, solicitando o serviço de recuperação e terraplanagem do 
começo do km 11 a Comunidade do Periquito. Requerimento nº 208/2016 de autoria do vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita municipal e 
ao secretario da SEMINFRA, Daniel Costa Alencar, solicitando o serviço de recapeamento na Travessa 
Paes de Carvalho no centro da cidade. Requerimento nº 209/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes 
de Sousa, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita municipal e a Secretaria de Educação, 
Uzalda de Miranda, realize serviços de reforma da quadra de esporte publica, localizada na 2ª rua Bairro 
Jardim Aeroporto, km 5. Moção de Congratulação de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar aos 
desbravadores pela passagem do seu dia, convite ao desbravador Ronilson Campos e José Sarmento, 
desbravadores. Moção de aplausos e reconhecimento nº 013/2016 de autoria do vereador Orismar 
Pereira Gomes, requer a aprovação para moção de aplausos ao Grupo Tapajós pela participação de seus 
atletas na 22ª Maratona Internacional de São Paulo. Moção de aplausos nº 014/2016 de autoria do 
vereador Iamax Prado ao senhor Julio Coelho Guimarães, lutador de Jiu Jitsu pela Academia Attack. 
Requerimentos e moções após lidos discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. 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. 
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