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Ata da Quadragésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e nove 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:  
 
 
GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, que cumprimentou os 
comunitários presentes em plenário.  Continuando o vereador falou sobre a aproximação das eleições, onde 
terá muitos candidatos,, concorrentes. Disse que em seu entendimento, esta Câmara fez seu papel  cumprindo 
com os compromissos firmados. Reconhecia os trabalhos feitos pela administração municipal, porém ainda 
faltava muito a ser feito. Disse que se criou muita expectativa sobre o distrito de Miritituba, mas infelizmente 
não foi possível sanar os problemas da comunidade. Falou de viagens que fez ao interior, onde pode verificar 
diversos trabalhos da administração, fato que o deixava bastante contente. Disse eu iniciava  o recesso, porém 
estava a inteira disposição da população.  Prosseguindo usou da palavra o vereador Joao Paulo,   elogiando os 
trabalhos da Ação Sorriso, acrescentando que os mesmo desenvolve um trabalho importante em Itaituba. 
Falou sobre o concurso de agente de saúde, acrescentando que o mesmo faz um trabalho ordinário. Não 
entendia porque até o momento não havia sido chamado as  pessoas que haviam passado no concurso, tendo 
em vista que há uma grande necessidade dos trabalhos dos mesmos, principalmente no interior. Disse que 
este poder ainda hoje deveria se manifestar,  chamando a atenção da administração para o caso. Continuando 
o vereador disse que se sentia muito feliz pela implantação do projeto Luz para todos em nossa região, um 
projeto relevante que trará muito benefícios para o municipio. Com a palavra o vereador Isaac Dias, registrou 
a presença do presidente do bairro Nova Miritituba, que atualmente acumulava uma série de problemas, 
necessitando dos serviços da administração municipal. Um deles, é o uso indevido da estrada que atravessa   o 
bairro pelas empresas portuárias. Disse que seria importante que fosse mudado a rota  dos caminhões da 
empresa. Finalizando o vereador elogiou a aprovação do projeto da Ação Sorriso. Com a palavra o vereador 
Manoel Cordovil Diniz, falou sobre o estado de saúde do vereador Sadeck, desejando que o mesmo retornasse 
logo  este poder. Disse que se sentia preocupado com a grande quantidade de demissões que vinham 
ocorrendo em Itaituba, acrescentando  que era importante outras alternativas de trabalho afim de que não 
houvesse um caos em Itaituba.  O Edil falou sobre as atividades dos vereadores neste poder, ressaltando que 
todos foram unanimes em solicitar melhorias para a administração. Tinha a certeza do dever cumprindo, pois 
mais de setecentos requerimentos apresentou solicitando a recuperação e asfaltamento de ruas. Prosseguindo 
usou da palavra a vereadora Maria Almeida, elogiando as atividades do projeto Açao Sorriso. A vereadora 
elogiou também o trabalho dos bombeiros que seriam homenageados . A vereadora agradeceu ao colega 
Manuel Cordovil Diniz pelo atendimento prestado a um colono que sofreu um acidente no interior.  A 
vereadora falou sobre as condições da ponte do quilômetro 25, lembrando que ali já ocorreu diversos 
acidentes com vitimas fatais. E no ultimo fim de  mais um acidente onde morreu um menor de 14 anos. Disse 
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que era importante que o poder público se manifestasse no sentido de construir uma nova ponte. A vereadora 
lamentou a  falta de atenção da administração para com os agentes de saúde que passaram no concurso, 
onde até a data presente não foram chamados.   Finalizando a vereadora conclamou aos colegas para que 
houvesse mais união, respeito e sabedoria neste poder. Citou que  existia colegas que chegavam nas 
comunidades falando mal um dos outros. Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamax Prado disse que 
hoje era um dia muito especial nesta casa, onde se encerrava mais um período legislativo.  Reconheceu o 
trabalho dos bombeiros presentes em plenário. Ressaltando que os mesmos são guerreiros, porque não 
medem esforços para  desenvolver suas  atividades, sem apoio de transportes, ambulância. Registrou a 
presença de alguns militares do exercito, e alunos de escolas públicas em plenário.  Parabenizou o projeto da 
Ação Sorriso. Pediu que fosse enviado moção de apoio aos garimpeiros da região onde a empresa BRASAURO 
está impedindo os mesmo de atuarem e lembrou que mês de maio esteve juntamente com demais vereadores 
desta casa, no DNPM para discutir a forma de fiscalizar  a atividade garimpeira na região. Falou que a CDL e a 
Junta Comercial formalizaram um documento solicitando reunião com a prefeita municipal para discutir 
problemas do municipio e nunca obtiveram resposta. Finalizou deixando seu numero de telefone para contato. 
Com a palavra o vereador Nicodemos Alves de Aguiar, comentou sobre a aprovação do projeto da Ação Sorriso 
onde teve a oportunidade de votar favorável. Falou de um visita a comunidade da região juntamente com o 
deputado Hilton Aguiar e pediu mais atenção aos agricultores da região e o mesmo garantiu 5 patrulhas 
mecanizada para região.  Parabenizou o deputado pela sua atuação na região. Disse que infelizmente nosso 
município estava abandonado, nem mesmo nas sessões intinerantes desde poder nos bairros, a prefeita 
participava. Tinha a consciência tranquila do dever cumprido porque sempre esteve ao lado da população. 
Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, que falou dos trabalhos do legislativo e do 
executivo municipal agradecendo por isso e citou seus requerimentos que foram aprovados e atendidos pela 
prefeita. Disse que não pode criticar o governo e que a prefeita com fé em Deus voltará ano que vem. Com a 
palavra o vereador Wescley Silva Aguiar que falou do seu projeto de lei que institui a corrida do fogo dos 
bombeiros e entregou cópia da lei aos bombeiros presentes. Em seguida comentou sobre a Associação Projeto 
“Ação Sorriso” e mostrou imagens e comentou sobre a tramitação e aprovação do projeto que torna a 
Associação em utilidade publica. Anunciou um requerimento que pede emenda da deputada para construção 
da sede da associação no municipio. Prosseguindo falou sobre o Programa esportivo do 53º BIS e comentou 
sobre o mesmo mostrando slides. Parabenizou e entregou homenagem aos responsáveis pelo projeto em 
Itaituba. 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. 

   
João Bastos Rodrigues 

Presidente 
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2º Secretário 

  


