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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos onze 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, 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 GAB Antonio Lopes de Sousa nº 016/2016 que justiça sua 
ausência na sessão do dia 11 de maio de 2016. CONVITE de autoria do SINTEPP/Itaituba que 
convida para posse da nova diretoria no dia 11 de maio de 2016 as 19 h e 30 min no auditorio da sede.  
 
 
Fez uso da Tribuna Popular o senhor Jubal, geólogo da prefeitura municipal de Itaituba, que fez uma 
exposição sobre a extração mineral que estão ocorrendo no município, bem como explicou o processo 
para extrair minérios no município e região. Em seguida o mesmo respondeu a questionamentos feito 
pelos vereadores.    
  
 
GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos,     
disse que em audiência com o superintendente do DNPM, o mesmo apresentou um documento que foi 
encaminhado pelo ICMBIO, no qual informa suspenção de licenças ambientais para exploração.  Disse 
que a administração deveria trabalhar no sentido de encontrar uma solução junto as autoridades 
competentes no sentido de que não houve prejuízo na garimpagem no auto Tapajós.  Prosseguindo usou 
da palavra o vereador Orismar, registrou a presença de comunitários em plenário. Continuando o 
vereador falou sobre alguns problemas de infraestrutura do município.  Pediu ao vereador Agnaldo que 
tivesse mais cautela em suas entrevistas nos meios de comunicação, a fim de que os demais colegas não 
fossem penalizados junto a população. Disse que todos os vereadores tinham sua importância e sua 
bandeira de luta. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil, falou sobre a votação do senado em que 
afastava a presidente Dilma, onde não se sabia o que iria ocorrer com o futuro do país.  O vereador 
mostrou imagens de ruas de nossa cidade, com sérios problemas de infraestrutura, buracos e fez 
comentários a respeito, enfatizando a necessidade de se resolver esses problemas. Falou que espera o 
melhor para o futuro do Brasil, do município e da região. Com a palavra o vereador Diomar Figueira,  
registrou a presença de comunitários em plenário. O Vereador falou da necessidade da construção de 
lombadas em frente a escola Pereira Brasil.    Comunicou que na sexta feira os componentes da comissão 
de Legislação desta casa estaria se reunindo para  discutir e apresentar parecer a todos os projetos que 
estão na comissão.  Pediu ao colega Agnaldo que fosse mais cauteloso em suas entrevistas, lembrando 
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que todos os vereadores eram bastante preocupados com o município, dezenas de requerimentos e 
projetos eram apresentados semanalmente neste poder.  O Edil defendeu os trabalhos da administração 
municipal, que aos poucos vinham ocorrendo,e muito em breve estaria sendo iniciado a construção do 
shopgm popular......... Com a palavra o vereador Joao Paulo, elogiou os trabalhos do senhor Jubal junto a 
secretaria de Meio Ambiente.  Continuando o vereador falou sobre os últimos acontecimentos políticos, 
dizendo que não estão pensando no interesse nacional, mas sim próprio. Continuando o vereador 
também se mostrou preocupado com a implantação da UFOPA em Itaituba, dizendo que sua instalação 
era de suma importância, pois vinha atender uma grande demanda de estudantes. Sobre a discussão da 
garimpagem, disse merece um estudo mais aprofundado. Pediu ao presidente que indicasse um vereador 
para que acompanhasse mais de perto o caso. Segundo o mesmo era importante uma gestão territorial, 
uma discussão mais aprofundada partido daqui e não de cima para baixo. Com a palavra o vereador 
Nicodemos Aguiar, dizendo que hoje era um dia histórico para o país, onde o congresso votava o 
afastamento da presidente. Que o caso servisse de exemplo para os demais políticos. Que houvesse mais 
transparência, com políticos mais honestos. Disse que também era favorável a instalação da Universidade 
em Itaituba para desenvolvimento da região. Lembrou ao colega Agnaldo que a prefeita era prefeita do 
povo e não somente de alguns vereadores. Disse que diversas ruas se encontravam em péssimas 
condições de trafegabilidade, principalmente aquelas em que moravam vereadores deste poder. Disse 
que o povo reconhecia aquele politico que trabalhava. Desde que assumiu uma vaga neste poder, 
procurou estar ao lado do povo. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, falou sobre o 
problema da dengue no município que é dever da população combater essa doença e que todos devem 
abraçar esse causa. Pediu que todos olhassem seus quintais e cuidassem para não deixar agua parada 
em latas e outras coisas. Falou sobre as necessidades da recuperação das vicinais que dão acesso as 
comunidades da região e que as pessoas cobram ações dos vereadores, só que os mesmos não tem o 
poder de executar, cabendo apenas ao executivo municipal. Com a palavra o vereador Iamax Prado 
Custodio, falou que sua família está de luto em razão da morte de seu tio que faleceu de câncer em 
Santarém e deixou seus sinceros votos de pêsames. Agradeceu a senhora Marcela Rodrigues, filha do 
presidente desta casa de leis, por sua hospitalidade e em seguida o vereador falou de uma academia de 
Jiu Jtsu da cidade e que dois atletas participaram de um campeonato nacional representando o município 
e entregou moção aos que participaram. Falou que criticaram que há dois vereadores e um deputado 
estadual na 3ª rua e que e a mesma está em péssimas condições, sendo que é de responsabilidade da 
prefeitura municipal, afirmou. Com a palavra o vereador Isaac Dias, mostrou se solidário ao vereador 
Agnaldo Cirino pelas criticas que tem sofrido e que o mesmo tem que correr atrás dos seus votos e que 
ninguém fará campanha para o vereador. Disse que estão atirando pedra por que o vereador está 
trabalhando e as pessoas estão vendo isso e que os demais vereadores estão desesperados. Falou que 
hoje é a posse da nova diretoria do SINTEPP e disse que o vereador Luiz Fernando Sadeck falou por 
todos os cantos que o vereador Isaac Dias estava articulando juntamente com a prefeita. Falou que o ex 
prefeito Valmir Climaco se meteu na eleição do SINTEPP e por isso perdeu a eleição e que o mesmo havia 
avisado. Disse que a categoria ninguém manipula e nunca nenhum prefeito vai conseguir e que o ex 
prefeito tem que se preocupar na eleições municipais. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de 
Oliveira Santos, agradeceu ao vereador Isaac dias pelo discurso ao seu favor. Comentou sobre seu 
requerimento que pede o tapa buraco na rodovia transamazônica, onde a via está causando vários 
acidentes e prejuízos, bem como a construção de pontes de concreto no km 7 e no km 13 e que a culpa é 
do DNIT. Disse que defende a prefeita por que a mesma trabalha em prol do município. Disse que não 
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adianta os vereadores falarem mal da prefeita, sendo que a mesma está trabalhando e que a 3ª rua do 
deputado Hilton Aguiar será recuperada.            
 
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 

  


