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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos três dias do mês de Fevereiro, 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, em exercício, do vereador Manoel Cordovil Diniz, 
primeiro secretário o vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo secretário 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: Antonio Lopes de Sousa, Célia 
Martins de Souza, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Paulo 
Meister, Manoel Cordovil Diniz, 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 Iamax Prado Custodio que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO 
EXPEDIENTE: MEMO Nº 017/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister que informa sua ausência 
na sessão desta quarta-feira dia 03 de fevereiro de 2016. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, que sugeriu que todos os edis fossem inscritos também em 
livro ata os lideres de partidos para poderem usar a tribuna. Falou sobre a arrecadação de iluminação 
publica para prefeitura considerando exorbitante os valores cobrados, o qual que tem pesado muito no 
bolso do consumidor. Prosseguindo usou da palavra o vereador Dirceu que dizendo que cada vereador 
tinha poderes constituídos para usar a tribuna e expor sua opinião, defender seus ideais. Continuando o 
vereador falou sobre o problema de energia de Moraes de Almeida, dizendo que no distrito não existe 
energia de qualidade, mas mesmo assim os consumidores são obrigados todo mês a pagar a taxa de 
iluminação pública. O vereador falou de um manifesto que estava sendo programado para fechar a 
rodovia Transgarimpeira com o objetivo de chamar a atenção do governo federal para regulação da 
questão latifundiária da região e das condições de trafegabilidade da rodovia. Com a palavra o vereador 
Manoel Cordovil Diniz, falou sobre os acidentes envolvendo a perfuração de poços de forma artesanal. 
Segundo o Edil diversos casos de óbito vem ocorrendo em nosso município. Lembrando que se fazia 
necessário um trabalho de ampliação dos servidos da COSANPA, assim como também a secretaria 
responsável catalogar os poços que são perfurados. Disse que seria interessante que fosse feito um 
trabalho de esclarecimentos dos riscos que correm as pessoas que trabalham na perfuração de poços. 
Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias, falou que não poupou criticas aos assessores que 
caluniam os vereadores me plenário e que a presidência desta casa não faz nada para coibir os atos, 
citando o regimento desta casa de leis. Disse que se o vereador não tem pulso para cumprir as 
determinações do regimento não serve para ser presidente desta casa e que não é ele quem está falando 
e sim o regimento. Falou que foi procurado por empresários que afirmaram que não irão pagar as taxas 
da prefeitura da forma que estão sendo cobradas e que virou um balcão de negócios para prefeitura 
municipal em relação ao empresariado local. Pediu que fosse agendada uma audiência com a diretora de 
tributos da prefeitura para verificar a situação. Reforçou a fala do vereador Luiz Fernando Sadeck em 
relação a inscrição dos lideres de partido da câmara municipal e sugeriu que fossem inscritos em livro os 
lideres. Com a palavra o vereador Iamax Prado, falou sobre a arrecadação da iluminação publica e que a 
CELPA tem mais de 22 mil clientes em Itaituba. Disse que se essa arrecadação fosse investida no 
município e na própria estrutura da empresa no município, tudo estaria bem melhor para a população. 
Sugeriu a criação de uma comissão composta por vereadores para investigar a arrecadação das taxas de 
iluminação publica. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, que falou sobre uma nota da 
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CELPA alegando que a arrecadação da iluminação publica era passada para prefeitura municipal para 
esclarecimentos. Falou sobre a luta de energia para as Comunidades Norte Sul e Pantanal do Areia e que 
do mérito a quem merece realmente. Mostrou se preocupada com a questão da dengue no município 
devido ao período de chuvas no município e que existem muitos casos já registrados da doença na cidade 
e pediu união para combate a doença. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, falou sobre a questão 
das taxas de arrecadação da iluminação publica e que o valor de entrada parece ser alto, no entanto 
serve para fazer os custeios e manutenção dos trabalhos elétricos da prefeitura. Pediu ao secretario de 
infraestrutura para que verificasse a situação da escola em Barreiras e evitasse o avança da agua próximo 
a escola da comunidade. Falou que voltou a parceria com a empresa CAIMA para doação de cimentos 
para a prefeitura municipal e acredita que será bem usado. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, 
falou de uma moção de aplausos que estaria apresentando ao senhor Francimar, proprietário do 
Shopping e outras lojas. Segundo o vereador, o empresário se destacava pelos grandes empreendimentos 
construídos em Itaituba.  Continuando o vereador falou de solicitações de sua autoria aos deputados de 
nossa região. O vereador demonstrou preocupação em relação as condições das estradas  vicinais de 
nosso município, destacando a estrada de Barreiras. Com a palavra o vereador Antonio Lopes, disse que a 
plenária tinha direito constituído em se manifestar já que se tratava da casa do povo. Continuando o 
vereador enfatizou que teve requerimento copiado pela vereadora Maria Almeida, e ao questiona-la, a 
mesma disse que não se preocupava. Segundo o vereador, a colega Maria Almeida, cuspia no prato que 
comeu. Por diversas vezes defendeu a administração atual e hoje mostrava-se contrária por está em 
outro grupo. No uso da palavra o vereador Orismar Pereira, disse que continua atento aos problemas do 
município. Destacou diversos trabalhos realizados pela prefeita.  Elogiou o corpo de bombeiros de pelos 
trabalhos em prol de Itaituba. No uso da palavra o vereador Wescley Tomaz, mostrou-se bastante 
contente com  a obra de construção da quadra da comunidade assim como o inicio dos  trabalhos de 
asfaltamento daquela comunidade. O vereador criticou a empresa responsável pela construção da quadra 
de Moraes de Almeida pela forma lenta como vem fazendo o serviço. O presidente propôs que não 
houvesse intervalo regimental e colocada a proposta em discussão e votação a mesma foi aprovada por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 010/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de 
Sousa que solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria de Infraestrutura que dentro 
das suas possibilidades execute a pavimentação asfáltica na Travessa Raimundo Preto, iniciando na 34ª 
Rua até o final da mesma, chegando no Bairro Vitoria Régia. REQUERIMENTO Nº 011/2016 de autoria do 
vereador Antonio Lopes de Sousa que solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria de 
Infraestrutura que dentro das suas possibilidades execute a pavimentação asfáltica na 1ª e 2ª Ruas do 
Bairro da Paz, até o fim das mesmas. REQUERIMENTO Nº 012/2016 de autoria do vereador Antonio 
Lopes de Sousa que solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria de Infraestrutura que 
dentro das suas possibilidades execute a pavimentação asfáltica na Travessa São José, iniciando na 34ª 
Rua até o final da mesma, chegando no Bairro Vitoria Régia. REQUERIMENTO Nº 022/2016 de autoria do 
vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de oficio a deputado federal Chapadinha para que o 
mesmo se empenhe ao máximo na construção da ponte que liga o Distrito de Miritituba ao Municipio de 
Itaituba e que o mesmo informe a população Itaitubense sobre os andamentos do presente 
requerimento. REQUERIMENTO Nº 023/2016 de autoria do vereador Dirceu Biolchi, requer o envio de 
oficio a prefeita municipal, senhora Eliene Nunes de Oliveira, no sentido que sejam tomadas providencias 
necessárias, de forma emergencial, o reparo da iluminação publica, com a substituição das lâmpadas 
queimadas, como também com a instalação de novos pontos no Distrito de Moraes de Almeida. 
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REQUERIMENTO Nº 024/2016 de autoria do vereador Dirceu Biolchi, requer o envio de oficio a Empresa 
de Telecomunicações OI, solicitando a manutenção da rede de Telefonia, bem como dos aparelhos fixos 
no Distrito de Moraes de Almeida. REQUERIMENTO Nº 025/2016 de autoria da vereadora Maria de 
Almeida Silva, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, e ao Secretario da 
SEMINFRA, Daniel Costa, solicitando o serviço de terraplanagem com pavimentação asfáltica na 5ª do 
Bairro Liberdade da Transamazônica até o final da rua. REQUERIMENTO Nº 026/2016 de autoria da 
vereadora Maria de Almeida Silva, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, 
e ao Secretario da SEMINFRA, Daniel Costa, solicitando o serviço de terraplanagem com pavimentação 
asfáltica na 5ª do Bairro Liberdade até o final da rua. REQUERIMENTO Nº 027/2016 de autoria da 
vereadora Maria de Almeida Silva, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, 
e a Secretaria de Saúde, Cleoci Portela, solicitando a construção de um posto de saúde na Comunidade 
Pedra branca. REQUERIMENTO Nº 028/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o 
envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, e ao Secretario da SEMINFRA, Daniel Costa, 
solicitando a construção ou reforma completa da Ponte da Comunidade do KM 20 Ipiranga I. 
REQUERIMENTO Nº 029/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o envio de oficio a 
prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, e a Secretario de Educação, Uzalda de Miranda, solicitando a 
construção da Escola de Ensino Fundamental na Comunidade Ipiranga I. REQUERIMENTO Nº 030/2016 
de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene 
Nunes de Oliveira, e ao Diretor de Iluminação Publica, Wesley Sena, solicitando a instalação de rede de 
iluminação publica na Comunidade Ipiranga I. REQUERIMENTO Nº 031/2016 de autoria da vereadora 
Célia Martins de Souza, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, e ao 
Secretario da SEMINFRA, Daniel Costa, solicitando a construção ou reforma completa da Ponte na 
Comunidade KM 33 Ipiranga I. REQUERIMENTO Nº 032/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de 
Sousa que solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria de Infraestrutura que dentro 
das suas possibilidades construa lombadas na Estrada do BIS, em frente a Escola Benedito Correa de 
Sousa e a Secretaria Municipal de Saúde. REQUERIMENTO Nº 034/2016 de autoria do vereador Wescley 
Silva Aguiar, que solicita a secretaria de Saúde que envie uma equipe de agentes de combate a endemias 
para fazer uma ação no Distrito de Moraes de Almeida se possível nos dias 21/02 a 28/02 do referido ano. 
MOÇÃO Nº 002/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar que requer a aprovação de 
aplausos para o senhor Francisco Francimar Aguiar, pela coragem e credibilidade depositadas em nosso 
municipio na Construção do Itaituba Shopping. Requerimentos e moção após lidos, discutidos e votados 
foram todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente deu por 
encerrada a sessão 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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