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Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos sete dias do mês de Junho, 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, Antonio Lopes de Sousa, Célia 
Martins de Souza, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João Paulo 
Meister, Manoel Cordovil Diniz, Maria de Almeida Silva, Manuel Diomar Figueira Santos, 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 1159/2016 de autoria da Assembleia Legislativa do Estado do Pará 
que encaminha a moção nº 050/2016 de autoria do deputado Eraldo Pimenta. Oficio nº 1145/2016 de autoria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará que encaminha a moção nº 058/2016 de autoria do deputado Carlos 
Bordalo. Oficio nº 036/16 de autoria da Prefeita Municipal de Itaituba/SEMED que convida para I Jornada 
Esportiva de EJA que será realizada no Ginásio Municipal nos dias 15, 16, 17 as 19h00min. Oficio nº 001/2016 
Solicitação de uso da tribuna da senhora Maria Gomes Silva Albuquerque para esta sessão onde irá expor sobre 
valores cobrados pela Rede Celpa. O presidente colocou em discussão e votação e o uso da tribuna foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida a senhora Maria mostrou se revoltada pelos altos valores cobrados na iluminação no 
Bairro e pediu apoio desta casa de leis para resolver esse impasse. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o 
vereador Orismar Pereira Gomes, registrando a presença de comunitários em plenário. Agradeceu a SEMINFRA pelos 
trabalhos que vem sendo feito na cidade. Falou de visitas a algumas comunidades, acrescentando que ficou 
satisfeito com os trabalhos de infraestrutura e a instalação de energia elétrica. Parabenizou a senhora Norata em 
plenário, pela passagem do seu aniversário, quando completava 101 anos. Em seguida o vereador fez a entrega de 
certificado a senhora Norata e seus familiares. Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, 
parabenizando a senhora Norata pela passagem do seu aniversário. Prosseguindo o vereador mostrou imagens do 
ex-ministro Jarbas Passarinho, falecido no ultimo fim de semana, ressaltando que o mesmo foi uma pessoa que teve 
grande importância para o país. Continuando o vereador disse que esperava que nesses 7 meses que finalizava o 
mandato, espera que a administração pudesse cumprir com alguns compromissos, entre eles, a recuperação de ruas 
do bairro da Liberdade, que é um dos maiores da cidade e bastante carente dos trabalhos de infraestrutura. Disse 
parabenizava a administração pela realização de alguns trabalhos na cidade, porém lamentava os problemas 
deixados, entre eles, canaletas abertas impedindo a trafegabilidade de veículos. Prosseguindo usou da palavra o 
vereador Isaac Dias, que falou noticias veiculadas nos meios de comunicação. O vereador referia-se as eleições do 
Amazonas, onde a força maior da policia era usada para obrigar os eleitores a votarem ao governador desse estado. 
Disse que nesse momento se percebia a fragilidade existente, que todos pudessem ficar atentos. O Edil fez um 
relato sobre o processo politico que vivi o país, lembrando que diversas praticas indecentes foram cometidas pelo 
PMDB. O vereador preocupou-se com o futuro do país, pois diversas pessoas envolvidas em escândalos, com 
denuncias de irregularidades, tem poderes constituídos para continuar no comando. Disse que se preocupava com 
as novas medidas do governo atual que acabava com a educação. Prosseguindo usou da palavra o vereador Joao 
Paulo, dizendo que estaria sendo um movimento contra as medidas do governo que retirava os direitos dos 
trabalhadores constituídos por lei. O vereador falou sobre a contaminação das águas do rio Tapajos, lembrando do 
chorume do lixão que desagua no rio. Disse que nosso município onde não existia um tratamento de esgoto. Era 
preciso que os agentes públicos verificasse o problema com carinho. Continuando o vereador mostrou-se 
preocupado com a questão latifundiária do município, citando diversas áreas que precisam ser tituladas e destinadas 
as famílias carentes.  Em seguida foi feito a entregue a moção de elogios ao senhor Raimundo Sergio Castro pelo 
vereador Agnaldo Cirino. Também foi entregue moção de pesar aos familiares do senhor Paulo (Paulinho do lanche). 
Com a palavra o vereador Iamax Prado, falou sobre o falecimento do senhor Paulo, lembrando que o mesmo por 
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muitos anos trabalhou na esquina da Avenida Hugo de Mendonça vendendo lanche, acumulando muitos amigos e 
clientes. Disse que estaria apresentando uma moção de elogios a escola Instituto de Educação que a mais de 30 
anos fui fundada em Itaituba, contribuindo com a educação de muitas pessoas, entre elas, do próprio vereador que 
foi aluno da escola.  Disse que estaria apresentando moção também ao BLOG Plantão 24 de Itaituba que tem um 
papel importante, na divulgação de noticias. Continuando o vereador falou sobre a necessidade da realização de 
uma reunião itinerante no bairro Maria Madalena, a fim de que fossem colocadas as necessidades do mesmo, assim 
como os trabalhos dos vereadores em prol do bairro. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, se mostrou 
bastante contente com o envio através do governador do estado, de um caminhão que irá atender alguns 
agricultores da região. Disse que esta era uma maneira de incentivar o pequeno agricultor. Falou da necessidade da 
construção de um posto de saúde na comunidade São Benedito, o qual irá beneficiar dezenas de comunidades 
próximas. A vereadora falou sobre a distribuição de sementes para os agricultores através da SAGRE. O presidente 
propôs que não houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a ORDEM DO 
DIA: Requerimento nº 277/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, solicitando do Setor de Iluminação publica, um 
mutirão nos Bairros para recuperação de todos os pontos de iluminação publica do município, começando pelo 
Bairro Vitoria Regia. Requerimento nº 278/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, solicitando da prefeitura 
municipal de Itaituba providencias junto a Empresa Celpa, para executar a extensão da rede elétrica do Bairro São 
Francisco. Requerimento nº 279/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, solicitando a aprovação para 
sessão itinerante no Bairro Viva Itaituba. Requerimento nº 280/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida 
Silva, solicitando da senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, e a senhora Cleoci Portela Aguiar, 
Secretaria Municipal de Saúde, a construção de um centro de saúde na Comunidade de São Benedito. Requerimento 
nº 281/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, solicitando da senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeita municipal e do Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa Alencar, executar o serviço de terraplanagem na 
16ª rua no Bairro Bela Vista, iniciando na Justo Chermont até o fim da mesma. Requerimento nº 282/2016 de 
autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, solicitando da senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e 
do Secretario de Infraestrutura, Daniel Costa Alencar, executar o serviço de terraplanagem na 18ª rua no Bairro 
Bela Vista, iniciando na Transamazonica até o fim da mesma. Requerimento nº 283/2016 de autoria do vereador 
Antonio Lopes de Sousa, solicitando da senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e do Secretario de 
Infraestrutura, Daniel Costa Alencar, executar o serviço de terraplanagem na 17ª rua no Bairro Bela Vista, iniciando 
na Travessa São José até o fim da mesma. Requerimento nº 284/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, 
solicitando a empresa Rede Celpa que faça a expansão de redes no bairro Mirassol, Distrito de campo verde. 
Requerimento nº 285/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, solicitando do COMTRI que seja feito a sinalização, 
inclusive com faixa de pedestres, do perímetro urbano entre a Travessa 13 de Maio com 7ª rua Cidade Alta. 
Requerimento nº 286/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, solicitando da Rede Celpa, para que seja feito 
campanhas publicitarias nos meios de comunicação de massa, com reuniões de esclarecimento do consumo 
consciente de energia elétrica nos bairros desta cidade. Moção de Aplausos nº 022/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio ao Blog Plantão 24 horas que tem sido de grande relevância para o municipio. Moção de 
Aplausos nº 023/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio ao Instituto de Educação de Itaituba pela 
passagem de seus aniversario. 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 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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