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Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezesseis 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 do vereador João Bastos Rodrigues, vice 
presidente o 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: Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, Antonio Lopes de Sousa, Célia Martins 
de Souza, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João Paulo 
Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar Figueira 
Santos, Nicodemos Alves de Aguiar, Orismar Pereira Gomes. 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: AVISO de autoria do vereador Dirceu Biolchi que 
justifica sua ausência nas sessões dos dias 16 e 17 de fevereiro do corrente ano. CARTAS – 
CELPA/CORPORATIVO – 2016010782/2016 de autoria da REDE CELPA em resposta ao Oficio GAB 
nº 002/2016 – CMI. Oficio nº 0013/2016-MP/2ª PJI de autoria da 2ª Promotoria de Justiça de 
Itaituba que trata do encaminhamento da Recomendação nº 001/2016-MP/2ª PJI. OFICIO/GAB/PMI 
Nº 028/2016 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha os Projetos de leis para 
analise e apreciação: Projeto de Lei nº 001/2016 – “Dispõe sobre a alienação de um terreno urbano 
pertencente ao Patrimonio municipal, a Maria Delian Nobre Farias e dá outras providencias”. Projeto de 
Lei nº 002/2016 – “Dispõe sobre a alienação de um terreno urbano pertencente ao Patrimonio 
municipal, a Sanção Pedro da Conceição Oliveira e dá outras providencias”. Projeto de Lei nº 003/2016 
– “Dispõe sobre a alienação de um terreno urbano pertencente ao Patrimonio municipal, a Agrimar 
Manoel Pinto e dá outras providencias”. Projeto de Lei nº 004/2016 – “Dispõe sobre a alienação de um 
terreno urbano pertencente ao Patrimonio municipal, a Elenilda Maria Magalhães Sousa e dá outras 
providencias”. Projeto de Lei nº 005/2016 – “Dispõe sobre a alienação de um terreno urbano 
pertencente ao Patrimonio municipal, a Apiacas Hoteis e Turismo e dá outras providencias”. Projeto de 
Lei nº 006/2016 – “Dispõe sobre a alienação de um terreno urbano pertencente ao Patrimonio 
municipal, a Dário Sousa da Silva e dá outras providencias”. Os projetos foram enviados a sala de 
comissões para analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando 
Sadeck dos Santos que parabenizou todos os repórteres do município e região pela passagem do seu dia 
e pediu que fossem enviados votos de congratulações as emissoras da cidade. Falou sobre os problemas 
nas estradas da região e lembrou que já tinha falado sobre a situação das mesmas nesse período de 
inverno. Comentou sobre as pontes que estão destruídas, citando a ponte da Comunidade do Pimental 
em que os moradores acabaram ateando fogo e destruindo a mesma. Pediu que fosse enviado oficio a 
prefeitura municipal pedindo a recuperação da mesma. Comentou sobre os buracos nas ruas da cidade 
e pediu mais ações da gestão municipal para recuperação das ruas. Com a palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz, que comentou sobre a recuperação e asfaltamento na estrada do BIS e mostrou se 
preocupado com os acidentes que acontecerão quando a mesma for totalmente recuperada. Mostrou 
imagens do senhor Nilson Guerra, engenheiro civil, que faleceu mês passado e fez uma homenagem ao 
mesmo pela sua importância no município. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, que também 
se mostrou preocupado com as condições das estradas vicinais de Itaituba. Disse que esteve na estrada 
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de Barreias, onde encontrou grandes obstáculos impedindo a trafegabilidade de veículos. Em seu 
entendimento era preciso um esforço conjunto e o executivo entender que necessitava fazer mais. O 
Edil citou outras comunidades eu estão com dificuldade de acesso. Continuando o vereador falou sobre 
os acidentes na rodovia Transamazonica, dizendo que além da que faltava de fiscalização, necessitava 
também planejamento urbano, considerando existe uma concentração muito grande de moradores com 
fluxo intenso. Finalizando o vereador falou sobre os grandes investimentos que estavam chegando em 
Itaituba, destacando a integração da região norte. Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio que 
comentou sobre o empreendimento Itaituba Shopping e estiveram presente a esposa e o filho do senhor 
Francimar Portela. Parabenizou os repórteres do municipio pela passagem do seu dia e em seguida 
mostrou imagens das ruas do Bairro Maria Madalena em que foram usados os serviços de tapa buraco. 
Mostrou um vídeo de trabalhadores da prefeitura que não usaram nenhum equipamento de proteção e 
pediu que esta casa enviasse oficio a prefeitura para devidas providencias. Deixou repudio para 
administração municipal por esse fato. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, que falou sobre o 
empresário Francimar e seu empreendimento na cidade, Itaituba Shopping, e fez comentários da vida 
do mesmo. Parabenizou os repórteres do municipio pela passagem do seu dia e comentou sobre a luta 
dos comunitários em trazer o programa Luz para todos para comunidades que não tinham sido 
comtempladas pelo programa. Em seguida entregou uma Homenagem a senhora esposa do empresário 
Francimar. Com a palavra o vereador Isaac Dias, que falou sobre o teatro que esta acontecendo no 
Brasil e no município em relação do BIS no combate ao mosquito da Dengue e que os mesmo apenas 
fazem o trabalho de panfletagem nas casas. Lembrou de uma lei de sua autoria que obriga donos de 
terrenos baldios a limpeza e prevenção do mosquito da Dengue. Falou que a emissora SBT noticiou que 
o vereador Wescley Aguiar foi o autor do projeto dos taxistas e acusou o mesmo de mentir e desafia a 
ver uma virgula do edil no projeto. Agradeceu a prefeita municipal pela recuperação da 23ª rua e deixou 
uma reflexão “Diga me com quem andas que te direi quem tu és” relacionando ao governo municipal e 
as pessoas que o cercam. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, que lembrou de um projeto de 
sua autoria que cria a rua  modelo na 23ª rua e que será feita ainda nesse governo e o recurso já esta 
alocado. Disse que a prefeita atende os requerimentos dos vereadores da sua base e que jamais irá 
atender a oposição. Falou que voltou a parceria da prefeitura com a CAIMA e que será recuperada 7ª 
rua e primeira travessa no Bairro da Liberdade. Rebateu as criticas do vereador Iamax Prado em relação 
a falta de proteção dos funcionários da prefeitura para desentupir os bueiros da cidade e que o mesmo 
não apresentou nenhuma solução, apenas criticou. Com a palavra o vereador Antonio Lopes, que 
parabenizou os repórteres pela passagem do seu dia e lembrou que o senhor Fumaça citado pelo 
vereador Iamax Prado, morreu de acidente de moto. Falou sobre a CELPA e que a energia aqui no 
município é muito cara e que quando sair essas hidrelétricas não irá baratear nada de energia e é contra 
a construção das hidrelétricas. Com a palavra o vereador Orismar Gomes, que falou sobre os problemas 
no município e pediu união para poder resolver os mesmos e que essa legislatura foi a mais atuante dos 
últimos tempos. Falou que não tem rabo preso com ninguém e que não puxa saco de ninguém e que 
seu papel é representar a população do município. Lembrou que no inicio de seu mandato passou pela 
mesma situação que o vereador Iamax Prado citou no seu discurso e comentou o caso. Pediu mais 
união entre os vereadores desta casa de leis. 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 036/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, requer 
o envio de oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, e ao Diretor de Iluminação 
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Publica, senhor Wesley Sena, solicitando o rebaixamento da rede de energia nos Bairros Nova Miritituba 
e DNER no Distrito de Miritituba. REQUERIMENTO Nº 037/2016 de autoria do vereador João Paulo 
Meister, requer o envio de oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, e Secretario da 
SEMINFRA, senhor Daniel Costa, solicitando o patrolamento na estrada da vicinal do cacau Comunidade 
Monte Sião. REQUERIMENTO Nº 038/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues, requer o 
envio de oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira, solicitando a pavimentação e 
recuperação da iluminação publica do Bairro bela Vista até Jardim das Araras. REQUERIMENTO Nº 
039/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o envio de oficio a senhora prefeita 
municipal, Eliene Nunes de Oliveira e a senhora secretaria de saúde Cleoci Portela, solicitando o 
Fumassê nos Bairros da Cidade. REQUERIMENTO Nº 040/2016 de autoria da vereadora Célia 
Martins de Souza, requer o envio de oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira e a 
senhora secretaria de educação, Uzalda de Miranda, solicitando a construção de uma escola de ensino 
fundamental na Comunidade Santa Rosa I. REQUERIMENTO Nº 041/2016 de autoria da vereadora 
Célia Martins de Souza, requer o envio de oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira e 
ao Diretor de Iluminação Publica, Wesley Sena, solicitando a instalação de rede de iluminação publica 
entre os bairros de Nova Miritituba e DNER. REQUERIMENTO Nº 042/2016 de autoria da vereadora 
Célia Martins de Souza, requer o envio de oficio a senhora prefeita municipal, Eliene Nunes de Oliveira e 
a senhora secretaria de educação, Uzalda de Miranda, solicitando a construção de uma escola de ensino 
fundamental na Comunidade Santa Rita. REQUERIMENTO Nº 043/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio ao senhor Giliard Vaz, Executivo de relacionamento com 
cliente da CELPA, solicitando um transformador para propriedade situada na vicinal do 6 sentido 
Paranamirin. REQUERIMENTO Nº 044/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, 
requer o envio de oficio ao coordenador de transito de Itaituba, João Paxiuba a fim de que seja 
instalado uma faixa de pedestre na Avenida Beira Rio, entre Lauro Sodré e João Pessoa, em frente ao 
Prédio do Piscopo. REQUERIMENTO Nº 045/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos 
Figueira, requer o envio de oficio ao gerente local da CELPA, no sentido que o mesmo verifique as 
possibilidades de implantar uma rede de baixa tensão e instalação de um transformador de energia para 
Comunidade Indigena Praia do Mangue. REQUERIMENTO Nº 046/2016 de autoria do vereador 
Manuel Diomar Santos Figueira, requer o envio de oficio ao secretario de infraestrutura, Daniel Costa 
Alencar, a fim de que seja feito estudos para construção de uma passarela interligando a Comunidade 
do Mangue a Comunidade de Laranjal. REQUERIMENTO Nº 047/2016 de autoria do vereador 
Manuel Diomar Santos Figueira, requer o envio de oficio ao secretario de infraestrutura, Daniel Costa 
Alencar, no sentido de que seja feito a implantação de tubulação em concreto para atender a drenagem 
das aguas e de esgoto da 8ª rua do Bairro da Liberdade. REQUERIMENTO Nº 048/2016 de autoria 
do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeitura municipal de Itaituba, determinando o setor competente a proceder com a limpeza e 
recuperação do Bairro Viva Itaituba. REQUERIMENTO Nº 049/2016 de autoria do vereador Isaac 
Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeitura municipal de 
Itaituba, determinando o setor competente a proceder com a limpeza e recuperação do Bairro da Paz. 
REQUERIMENTO Nº 050/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio 
a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeitura municipal de Itaituba, determinando o setor competente 
a proceder com a construção e instalação definitiva de um posto de saúde no Bairro São Francisco. 
REQUERIMENTO Nº 051/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio 
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a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeitura municipal de Itaituba, determinando o setor competente 
a proceder com a limpeza e recuperação do Bairro Vitoria Régia. REQUERIMENTO Nº 052/2016 de 
autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeitura municipal de Itaituba, determinando o setor competente a proceder com a instalação 
definitiva de um posto de saúde no Bairro São José Francisco. REQUERIMENTO Nº 053/2016 de 
autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeitura municipal de Itaituba, determinando o setor competente para que informe o plano de 
combate ao mosquito aedes aegypti. REQUERIMENTO Nº 054/2016 de autoria do vereador Isaac 
Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeitura municipal de 
Itaituba, solicitando a recuperação das pontes e cópia para o secretario de infraestrutura, Daniel Costa. 
Requerimentos 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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Presidente 

 
 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


