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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dez dias do mês de Maio, 
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, Célia Martins de Souza, 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 
119/2016.SEMGOV/PMI de autoria da prefeitura municipal em resposta ao requerimentos nº 
038/2016, 117/2016. OFICIO Nº 123/2016.SEMGOV/PMI de autoria da prefeitura municipal em 
resposta ao Indicação nº 004/2016. Oficio nº 151/2016 de autoria da Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará em resposta ao requerimento nº 142/2016. Resposta Oficio GAB/PCMI nº 144/2016 de 
autoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA. Oficio nº 150/2016 de 
autoria da Assembleia Legislativa do Estado do Pará em resposta ao  Oficio GAB/PCMI nº 396/2015. 
Oficio Gabinete Ver. Antonio Lopes de Sousa que justifica sua sessão no dia 10 de maio de 2016. 
Oficio nº 009/2016 de autoria da 12ª Unidade Regional de Ensino em resposta ao requerimento nº 
238/2015. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador o vereador Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos, lamentando que o poder executivo tenha vetado o projeto de sua autoria que trata da 
denominação de ruas do residencial Wirland Freire. Disse que não estava legislando em causa própria, 
pois nenhuma pessoa homenageada é seu parente.  Entendia que o veto ocorreu por ser um vereador de 
oposição. Continuando o vereador falou sobre o trabalho de asfaltamento na estrada do BIS, 
acrescentando que em viagem a capital do estado, esteve contato com o Governador, onde foi bem 
recebido e colocou ao mesmo a preocupação deste poder em relação ao trabalho de ma qualidade que foi 
feito na citada estrada. Com a palavra a vereadora Celia Martins, falou sobre a aproximação das 
campanhas eleitorais, dizendo que já se pode observar muitas festas, caracterizando como campanha 
extemporânea.  Disse que esta casa deveria ficar atenta, a fim de não penalizar os vereadores deste 
poder. Era interessante que a lei fosse cumprida por todas.  Prosseguindo usou da palavra o vereador 
Manoel Cordovil Diniz, dizendo que se sentia preocupada com o governo federal, com os novos 
administradores. Sobre o asfaltamento da estrada do BIS, disse que  os vereadores certamente iria serem 
questionados e julgados, por não se tratar de um trabalho de qualidade. Continuando o vereador disse 
que nossa cidade não estava bem, e a população estava se acostumando com o grande índice de 
violência. Lembrou de alguns ocorridos recentemente, envolvendo acidente no transito e arma de fogo. 
Com a palavra o vereador Diomar Figueira, parabenizou o presidente pela realização da festa em 
homenagem ao dia das mães neste poder. O Edil lembrou do projeto de lei que homenageia o dia do 
SAMU, acrescentando que em contato com enfermeira  do mesmo, foi sugerido a mudança do dia da 
homenagem que iria ocorrer dia 11 de maio. Falou sobre o distrito de Barreiras, informando que estaria 
apresentando requerimento na ordem do dia, solicitando policiamento para o distrito de Barreiras. 
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Informou que estaria entrando projeto de Lei que solicita a instalação de exaustores nas cozinhas das 
escolas de Itaituba. Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias que voltou a falar de sua 
preocupação em relação as necessidades da instalação da  UFOPA em Itaituba, acrescentando que há 
forças politicas contraria a esta instalação. O Edil lembrou que o município de Itaituba reúne todas 
condições necessárias para instalação da mesma. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, registrou a 
presença de universitários do curso de Enfermagem da FAI. Continuando a vereadora também lamentou 
a falta de interesse dos poderes competentes para instalação da UFOPA em Itaituba. Falou sobre a 
comunidade Norte Sul, dizendo que recebeu em seu gabinete um grupo de agricultores, os quais solicitam 
as providencias cabíveis para que seja recuperado os pontos críticos da estrada. Disse que outras 
comunidades também estavam na mesma situação, necessitando de cuidados. Prosseguindo usou da 
palavra o vereador Aguinaldo Cirino, agradeceu a prefeita em realizar os trabalhos solicitados neste 
poder. Parabenizou o presidente desta casa de leis pela sua atuação frente a essa casa de leis e 
agradeceu a hospedagem em sua casa na capital do estado, quando esteve em viagem. Com a palavra o 
vereador Wescley Silva Aguiar, parabenizou o presidente desta casa de leis por atender as solicitações 
dos vereadores para viagens em prol do município. Comentou sobre sua viagem a Belém para audiência 
em órgãos da capital e fez suas ponderações. Disse que foi a SEGUP em companhia do deputado Jaques 
do PSC para cobrar a resolução do problema para construção dos destacamentos de Crepurizinho e 
Crepurizão. Em seguida entregou homenagem aos desbravadores pela passagem do seu dia, lendo a 
moção aprovada e o histórico de criação dos desbravadores. Com a palavra o vereador Nicodemos Alves 
de Aguiar, que comentou sobre a viagem a Belém com demais garimpeiros da região para tratar da 
questão garimpeira no município. Disse que a atividade garimpeira move a economia da região e que é 
muito importante para o município, agradeceu ao deputado Hilton Aguiar pelo apoio. Agradeceu a 
oportunidade de estar defendendo o interessa da população e sempre solidário a varias causas e que irá 
fazer uma visita com a Diretora da 12ª URE em Barreiras para viabilizar a implantação do ensino médio 
para comunidade. Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, justificou sua ausência nas sessões 
passadas por conta da viagem a Belém para tratar da questão da atividade garimpeira na região e buscar 
alternativas de legalização dessa atividade. Mostrou se satisfeito com as reuniões e que no próximo dia 17 
de junho ocorrerá um evento cultural no Parque de Exposições com a presença de cantores e políticos do 
estado e município, bem como palestras e audiência publica sobre as atividades garimpeiras na região. 
Agradeceu aos deputados Hilton Aguiar, Eraldo Pimenta e Scafe pelo apoio. ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº 207/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de 
oficio ao Secretario Estadual de Transporte, Dr. Kleber Menezes, no sentido de informar a esta casa de 
leis quanto já foi pago para firma vencedora da licitação – TRIENG realizar a obra da estrada do BIS, pois 
a mesma está parada e que seja feito vistoria e corrigidos os péssimos serviços efetuados na estrada. 
Requerimento nº 211/2016 de autoria do vereador Diomar Figueira, requer o envio de oficio ao 
comandante do CPR-X, Coronel Coracy Santos da Silva, a fim de seja feito a implantação de Policiamento 
no Distrito de Barreiras, envio de oficio a prefeita municipal para dar apoio logístico. Requerimento nº 
212/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio de oficio a senhora 
Eliene Nunes, prefeita municipal e ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa, solicitando o termino do 
serviço de asfaltamento da 25ª rua do Piracanã até a 29ª rua. Requerimento nº 213/2016 de autoria do 
vereador Orismar Pereira Gomes, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita municipal e ao 
Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa, solicitando execução de limpeza e pavimentação na 8ª 
Travessa bairro da Liberdade. Requerimento nº 214/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes, 
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requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita municipal e ao Secretario de Infraestrutura, 
Daniel Costa, solicitando execução de limpeza e pavimentação iniciando na Rua Dom Pedro que dá 
continuidade a Travessa São Paulo até a estrada do BIS, Bairro Bom Jardim. Requerimento nº 215/2016 
de autoria da vereadora Maria de Almeida, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes, prefeita 
municipal e ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa, solicitando a recuperação dos pontos críticos da 
estrada que dá acesso a Comunidade Norte/Sul. Requerimento nº 216/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio, requer a aprovação para uma sessão solene pela passagem do dia do enfermeiro 
e do dia do técnico em enfermagem para o dia 18 de maio de 2016. Requerimentos após lidos discutidos 
e votados foram aprovados por unanimidade. Requerimento verbal de autoria do vereador Diomar 
Figueira, requer o envio de oficio a prefeita municipal e ao setor competente, solicitando a substituição da 
ponte de madeira por ponte de concreto na 4ª rua com 8ª travessa Bairro Liberdade, requerimento verbal 
aprovado 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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