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Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e quatro 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, 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 e Wescley Silva Aguiar. Havendo número 
legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador Antonio Lopes de Sousa que efetuasse a leitura 
de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 249/2016-GAB/SEC/SEDAP de 
autoria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará em referencia ao 
oficio GAB/PCMI nº 146/2016 de 13/04/2016, Protocolo nº 2016/163330. Oficio nº 
038/2016.SIMSERMI de autoria do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itaituba que 
envia ata de eleição e de posse da nova diretoria do SINSERMI, para o quadriênio 2016 a 2020. Convite 
de autoria do gabinete do governador do estado do Pará que convida para programação que ocorrerá no 
dia 24 de maio de 2016 com a presença do general Jeannot Jansen da Silva Filho, inauguração da 
Delegacia da Mulher e Itaituba. Projeto de lei nº 010/2016 de autoria do poder executivo municipal que 
dispõe sobre a revogação da lei nº 1.991/2009 e implanta o novo plano de cargo, carreira e remuneração 
dos agentes de transito do município de Itaituba e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado 
a sala de comissões para analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos, falando sobre a atuação da Celpa em Itaituba, dizendo que a empresa não 
tinha respeito com o consumidor. O vereador citou casos, onde os funcionários da empresa fabricavam 
documentos de irregularidades, de desvio de energia elétrica, sem as averiguações devidas, penalizando 
o consumidor com multas de valores altíssimos. Disse que estaria apresentando um requerimento 
solicitando uma audiência pública com a direção da Celpa e autoridades do município.  Com a palavra o 
vereador Orismar registrou a presença de comunitários em plenário. Endossou as palavras do vereador 
Sadeck em relação a Celpa, acrescentando que realmente se tratava de um problema sério, onde os 
consumidores eram os maiores prejudicados.  Falou de reunião em comunidades do município com a 
presença do deputado Ze Geraldo.  Disse que as vezes a Câmara era taxada de omissa, porém todos os 
vereadores lutavam pelos interesses do município. Disse que tinha sua consciência tranquila, pois desde 
que assumiu uma vaga no legislativo tem procurado cumprir seu papel. Com a palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz, parabenizou os assistentes sociais presentes em plenário. Continuando o vereador falou 
sobre irregularidades no transito praticado por mototaxi credenciados, mostrando imagens. Lamentou as 
condições de trafego de algumas ruas de nossa cidade, que inclusive já foram fechadas pelos moradores 
por não suportarem a falta de atenção da administração. Em seguida o vereador fez a entrega de 
certificado a assistente social Maria Rita. Com a palavra o vereador Isaac Dias, disse que algumas pessoas 
criticavam a câmara pelas homenagens a determinados profissionais. O vereador esclareceu que no 
passado foi bastante difícil para estudar, as graduações eram feitas em outros municípios. Atualmente 
Itaituba está exportando diversos profissionais para outras cidades. Prosseguindo usou da palavra o 
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vereador Joao Paulo, que fez uma saudação especial aos assistentes sociais presentes em plenário. O 
vereador disse que ao chegar em Itaituba, trabalhando no projeto Rondon, fazia um trabalho comunitário  
em parceria com a assistência social do município. Disse que os assistentes tinham como meta melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, e se percebia que eles conseguiam resgatar pessoas de uma situação de 
vulnerabilidade para uma posição melhor. Continuando o vereador falou sobre o seu partido PT, dizendo 
diversas armações foram feitas para ocorrer o impeachtmen da presidente. Disse que era importante que 
seu mandato fosse respeitado até o final. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino, agradeceu a prefeita 
e o secretário de Infraestrutura pelos trabalhos que vem fazendo nas ruas. Disse que era um vereador 
que não tinha vergonha de andar pelas ruas, pois seu trabalho era continuo. O vereador citou diversos 
trabalhos apresentados neste poder e que foram executados pela administração. Com a palavra o 
vereador Antonio Lopes, também falou sobre a Celpa dizendo que realmente era uma total falta de 
respeito com a população. O Edil citou um ocorrido com sua pessoa, onde foi multado indevidamente pela 
empresa. Continuando o vereador leu o histórico da assistente social que estava homenageando neste 
dia. Com a palavra o Vereador Manoel Diomar Figueira, reconheceu o trabalho da assistente social Maria 
Antonia. Disse que era uma profissão maravilhosa e fez comentários da atuação dos mesmos no 
município e parabenizou-as pela passagem do seu dia. Comentou sobre trabalhos em ruas do Bairro 
Jardim das Araras e agradeceu ao executivo municipal por atender seus requerimentos. Disse que não se 
omite em criticar e cobrar ações em prol da população do município. Com a palavra a vereadora Maria de 
Almeida Silva, falou sobre os casos de dengue no município e que não se pode omitir diante desse 
problema e que era preciso combater essa doença. Comentou sobre a atuação do assistente social no 
município e parabenizou todas as assistentes sociais presentes em plenário pela passagem do seu dia. 
Convidou a todos os vereadores presente para inauguração das dependências da delegacia da mulher 
hoje a tarde. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, falou sobre a importância do Assistente 
Social para população de Itaituba e leu um texto que faz referencia as competências do assistência social 
e parabenizou os pela passagem do seu dia. Em seguida fez a leitura de uma matéria de um jornal local 
do senhor Jota Parente em relação a derrubada do veto ao projeto de lei que baixa a tarifa de iluminação 
publica e fez comentários sobre a matéria. Disse que o veto foi derrubado, mas a prefeita não vai poder 
sancionar e que era para ser um projeto de indicação e depois cobrar a execução do governo municipal. 
Falou ainda que a tramitação do veto foi equivocada e que a votação não seria aberta e que se fosse 
promulgado, esta casa seria ridicularizada. Prosseguindo foi feita a entrega de comendas e homenagens 
aos assistentes sociais convidados. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 046/2016 de autoria do vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio de oficio a prefeita municipal, Eliene nunes de Oliveira, 
ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa, solicitando o serviço de construção de mais um poço 
artesiano no Residencial Piracanã I e II. Requerimento nº 047/2016 de autoria do vereador Isaac 
Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene nunes de Oliveira, prefeita municipal, 
determinando o setor competente para que seja feita a sinalização vertical e horizontal com instalação de 
um semáforo na 8ª rua da Liberdade com Transamazonica, onde está localizada a Creche Municipal de 
Educação Infantil Cecezinha. Requerimento nº 048/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck 
dos santos, requer que seja marcada uma audiência publica em dia e hora a ser marcada pela mesa 
diretora, para discutir sobre a aplicação de multas pela Rede Celpa Equatorial aos moradores de Itaituba 
e convidar representantes do INMETRO, REDE CELPA EQUATORIAL, ARCON e PROCON e Ministerio 
Publico. Requerimento nº 049/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene nunes de Oliveira, prefeita municipal, determinando o setor competente 
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para que seja feita a recuperação da massa asfáltica da 5ª rua Cidade Baixa, Bairro Perpetuo Socorro. 
Requerimento nº 050/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio de 
oficio a prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa, 
solicitando o serviço de terraplanagem no final da 12ª rua do Bairro da Floresta. Requerimento nº 
051/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o envio de oficio a prefeita 
municipal, Eliene nunes de Oliveira, ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa, solicitando a construção 
de uma ponte na 26ª rua Bairro Bom Remédio. Requerimento nº 052/2016 de autoria do vereador João 
Paulo Meister, requer o envio de oficio a Rede Celpa para que faça a expansão de redes nos Bairros São 
Tomé, Laranjal, Aldeia Praia do Mangue, Piracanã, Vitoria Regia, São Francisco, Bom Jardim, Liberdade e 
bairro do Distrito de Miritituba.  Moção de Pesar nº 020/2016 de autoria do vereador João Bastos 
Rodrigues que requer a aprovação para moção de condolências aos familiares do senhor Paulo Sergio 
Conrado de Aguiar (Paulinho Lanche) pela seu falecimento no dia 18 de maio do corrente ano. Moção de 
nº 019/2016 autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, que requer aprovação de moção de 
reconhecimento ao senhor Raimundo Sergio Castro (Pock) pelos seus relevantes serviços prestados ao 
município. Requerimentos e moções após lidos discutidos e votados foram todos aprovados por 
unanimidade. Indicação nº 016/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, indica a prefeita 
municipal, Eliene Nunes de Oliveira, a criação do Projeto de lei que dispõe sobre a criação de Feiras Livres 
do Bairro Wirland Freire, Piracanã, Viva Itaituba e Distrito de Miritituba e dá outras providencias. 
Indicação será enviada à prefeitura municipal para devidas providencias. E não havendo mais matérias a 
tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, 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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