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Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e um 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 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, Nicodemos Alves de Aguiar, Orismar Pereira Gomes. 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 
0019/2016/SEMMA de autoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento nº 
259/2016. Oficio GAB/148/2016 de autoria da Prefeitura Municipal que solicita com urgência a apreciação 
do Projeto de lei nº 052/2016 “Altera o artigo 32 da lei Municipal nº 1.193/1993 e dá outras 
providencias”. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Solicitação do 
uso da tribuna do senhor Luiz Moraes dos Anjos para a sessão do dia 21 de Junho de 2016. Usou a 
Tribuna o senhor Luiz dos Anjos, representante da Comunidade Montanha Mangabal, que falou sobre as 
ações do governo federal para com a comunidade. Segundo o mesmo sua região está esquecida pelo 
poder público na educação, saúde. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra a vereadora Celia Martins, 
que parabenizou a secretaria do presidente senhora Jeselita, pela organização do evento de encontro do 
partido PSDB, onde mais de duas mil pessoas estiveram presentes. Falou sobre a reintegração de posse 
do terreno do senhor Chico do Leite, acrescentando que foi uma atitude nobre das autoridades 
competentes em dar a ele a posse definitiva do terreno. Disse que o mesmo viveu momentos difíceis, 
porém deus esteve no controle e no final tudo deu certo. Continuando a vereadora falou sobre a 
comemoração do dia do Bombeiro, informando que estaria apresentando uma moção de elogios e 
congratulação ao órgão.  A vereadora lamentou algumas medidas tomadas pelo governo federal em 
relação a nossa região, onde as famílias que vive e sobrevive dos garimpos são penalizadas impedidas de 
exercerem suas atividades.  A vereadora citou o assassinato do militar na região de Novo Progresso que 
estava acompanhando o IBAMA.  Prosseguindo usou da palavra o vereador Orismar parabenizou o senhor 
Chico do Leite pelo recebimento de seu terreno em ação determinada pela justiça local. O vereador 
lamentou a carência que passa a comunidade Montanha Mangabal, conforme citou o presidente da 
comunidade. Disse acreditar que as palavras da Doutora Cristina foi mal interpretada ao se referir a morte 
do militar. Continuando o vereador disse que se sentia contente com as novas frentes de trabalho da 
secretaria de Infraestrutura, como por exemplo, no bairro Jardim Aeroporto e nas proximidades da 
Infraero. Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, dizendo que tem acompanhado 
o colega Sadeck que fez uma cirurgia, porém o mesmo está passando bem. Em seguida o vereador 
lamentou a morte do Sargento  Joao Luiz,  dizendo que o mesmo era um grande profissional. Disse que 
infelizmente a região irá pagar pelo descaso do governo, onde haverá fiscalização maior, proibindo de as 
pessoas da região de trabalharem, diversos pais de famílias desempregados. O vereador lamentou os 
trabalhos de infraestrutura na rodovia Transamazonica, que recentemente foi entregue ao município e 
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atualmente se encontra cheia de buracos, colocando em risco a vida dos veículos e pedestres. Com a 
palavra o vereador Isaac Dias, que ouviu atentamente as palavras do senhor Luizinho que fez uso da 
tribuna e que pode acompanhar que o mesmo critica os vereadores desta casa. Disse que a área do 
Mangabal está muito povoada com garimpeiros e até índios e que o legislativo tem que ter cuidado e que 
nem o executivo impedirá a ação do governo federal. Disse que a única forma é se manifestar contra o 
governo federal e que essa legislatura dessa casa nunca defendeu tanto os garimpeiros da região como 
agora. Falou que para efetivar a escola e o posto de saúde na comunidade tem que ter autorização do 
ICMBio e não compete a esta casa de leis o que tem que ser feito, cabendo fazer reivindicações para a 
comunidade. Discordou do discurso da vereadora Célia Martins a respeito da OAB e que temos o direito 
de pensar o que quiser dos outros e não podemos publicar e fazer juízos das pessoas. Disse que a 
senhora Cristina Bueno foi infeliz e uma comemoração a morte do PM, fazendo apologia ao crime contra 
policiais e disse que irá mostrar uma moção de pêsames aos PMs e de repudio a senhora Cristina Bueno 
pela sua atitude. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, comentou sobre a morte do senhor Jose 
Luiz, PM morto em emboscada, e criticou o governo do estado por ter esse convenio com o IBAMA e 
ICMBio que prejudica a população. Falou que o problema em Itaituba é o mesmo em que acontece em 
Jacareacanga e Novo Progresso relacionado ao desmatamento ilegal e que algo precisa ser feito. Em 
seguida sugeriu ao senhor Luiz dos Anjos união com os vereadores para resolver o impasse na região do 
Mangabal, pedindo ajuda dos deputados federais e que não adianta trocar farpas aqui e agir. Com a 
palavra o vereador Diomar Figueira, comentando sobre a morte do Sargento João Luiz, que aconteceu de 
uma forma trágica e deixou seus pêsames aos familiares. Disse que deveria ter a força nacional 
juntamente com o ICMBio e achou um absurdo o IBAMA incendiar os maquinários que são apreendidos 
nas operações. Manifestou sua opinião em relação a moção de repudio a senhora Cristina Bueno, pois a 
mesma já se retratou pela suas palavras e que seu voto será contrario a esta moção. Em relação ao 
problema que o senhor Luiz dos Anjos trouxe, disse que poderia pedir ajuda aos deputados estaduais que 
atuam na região e que os mesmo podem levar ao deputado Chapadinha para devidas providencias. 
Agradeceu a SEMINFRA por atender algumas de suas solicitações para recuperação de ruas da cidade e 
comentou sobre requerimentos que tramitarão nesta sessão e sobre o encontro do PSD em Itaituba. Com 
a palavra o vereador Nicodemos Alves de Aguiar, lamentou a morte do PM João Luiz. Disse que 
lamentava a forma como o ICMBIO agia em nossa região, onde humilhava os trabalhadores. De fato este 
casa não tinha poderes constituídos para mudar as determinações do governo federal, porem era 
importante que nossos deputados olhassem para a região e tentasse buscar uma solução junto aos 
setores competentes. Continuando o vereador disse que certamente houve má interpretação nas palavras 
da doutora Cristina Bueno. Adiantou que seria contrario a moção de repudio a doutora Cristina, anunciada 
pelo vereador Isaac Dias. Continuando o vereador disse que as estradas vicinais estavam abandonadas, 
sem condições dos produtores escoarem seus produtos. Sugeriu aos vereadores para que no fim da 
sessão, fazer uma visita ao Secretário de Infraestrutura no sentido de pedir ao mesmo a recuperação de 
algumas estradas, entre elas, a de Barreiras. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino, parabenizou a 
prefeita pelos trabalhos que vem sendo feito, como asfaltamento, operação tapa buracos, canaletas e 
outros. Com a palavra a vereadora Maria Almeida registrou a presença de comunitários em plenário. Em 
seguida a vereadora  lamentou as medidas do governo  federal para com a nossa região, onde muitas 
famílias são penalizadas, proibidas de exercerem suas atividades. A vereadora lembrou que a atuação dos 
agricultores e garimpeiros, é que mantem a economia do municipio disse que também lamentava a morte 
do Sargento Joao Luiz. Disse que parabenizava os moradores do bairro Jardim Aeroporto que estão 
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recebendo as ações do governo municipal com a limpeza, recuperação e asfaltamento das ruas. A 
vereadora lembrou que não se tratava de mérito da administração, mas sim uma obrigação. Com a 
palavra o vereador Iamax Prado, que cumprimentou o senhor Luiz dos Anjos, morador da Comunidade 
Montanha Mangabal. Sugeriu ao mesmo que convidasse outros moradores de sua comunidade para vim a 
este poder. Disse que se sentia preocupado com o asfaltamento que está sendo feito na beira rio, onde 
seria retirado os lavadores de carro das proximidades para serem instalados em outro local. Pediu a mesa 
diretora que fizesse uma reunião com os mesmos e as autoridades competentes, a fim de que fosse 
definido um local para os mesmos trabalharem. Continuando o vereador lamentou a falta de atenção do 
executivo para com a manutenção das estradas vicinais de nosso munícipio. O vereador lamentou 
também a falta de atenção da administração para com as ambulâncias, as quais vivem desmanteladas, 
sem condições de atender os pacientes que necessitam dos serviços. Finalizando o vereador falou sobre a 
sessão itinerante que será realizada no bairro Viva Itaituba. Prosseguindo usou da palavra o vereador 
Antonio Lopes que registrou a presença de comunitários. Continuando o vereador elogiou a reunião do  
PSDB ocorrida no sábado, onde reuniu um grande numero de pessoas. Sobre as palavras da vereadora 
Cristina nas redes sociais, disse que também entendia que houve má interpretação, pois acreditava que a 
doutora não tinha desejado a morte do policial. Disse que era favorável a moção de pesar aos familiares 
do militar.  Continuando o vereador disse que foi presidente de comunidade próxima a Mangabal, porém 
foi uma experiência negativa, mas estava a disposição de ajudar a comunidade naquilo que estava ao seu 
alcance. O vereador se referiu a quebra da ambulância dizendo que era uma critica infundada, pois os 
veículos podem quebrar a qualquer momento. O presidente propôs que não houvesse intervalo 
regimental e a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a ORDEM DO DIA:  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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