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Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo 
da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos nove dias do mês de Agosto, 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, em exercício, do 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, Iamax Prado 
Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos 

Santos, Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar e Orismar 
Pereira Gomes. Havendo número legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador Manuel Diomar Santos 

Figueira que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: MEMO Nº 016/2016 

de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que justifica sua ausência nas sessões dos dias 09 e 10 de agosto de 
2016. Oficio Gab/PCMI Nº 222/2016 que encaminha os projetos de leis para apreciação: Projeto de lei nº 

053/2016 de autoria do executivo municipal que autoriza o poder executivo municipal a alienar, sob forma de venda, 
terreno pertencente ao patrimônio municipal a Maria Célia Sousa Lima. Projeto de lei nº 054/2016 de autoria do 

executivo municipal que autoriza o poder executivo municipal a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 

patrimônio municipal a Edilene Climaco de Aguiar. Projeto de lei nº 055/2016 de autoria do executivo municipal que 
autoriza o poder executivo municipal a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 

Angela do Nascimento Miranda. Projeto de lei nº 056/2016 de autoria do executivo municipal que autoriza o poder 
executivo municipal a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Raimunda Nonata 

de Jesus Coelho. Projetos enviados a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de lei nº 052/2016 de 
autoria do vereador Orismar Pereira Gomes que dispõe sobre a inclusão da disciplina de educação ambiental nas 

escolas municipais e dá outras providencias. Projeto enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de 

lei nº 053/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes que dispõe sobre a implantação de escolinha de 
futebol nos Bairros da periferia de Itaituba e dá outras providencias. Projeto enviado a sala de comissões para 

analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, comentou 
sobre sua cirurgia no mês de junho e o período que passou em recuperação, bem como a volta aos trabalhos desta 

casa. Disse que nunca ficou alheio aos problemas do município e região e falou sobre o aumento da violência no 

Distrito de Miritituba e tinha sugerido uma audiência no mês de junho, fato que não foi possível devido ao recesso 
da câmara municipal. Falou que pedirá novamente uma audiência publica para discutir a segurança publica no 

Distrito de Miritituba. Chamou a atenção dos vereadores e da população para o papel do vereador junto a população 
do município. Finalizou seu discurso pedindo a analise de um projeto que tramita na comissão de terras que trata do 

terreno de uma invasão e que entrarão em período eleitoral e que serão muito cobrados. Com a palavra o vereador 
Manoel Cordovil Diniz, lembrando que a seis dias iniciava o período eleitoral. Onde seria feito a exposição dos 

trabalhos dos vereadores junto a população. Disse eu era consciente dos trabalhos apresentados, somando mais de 

setecentos requerimentos, solicitando a asfaltamento e recuperação de ruas. Ressaltou o empenho do executivo em 
ultima hora de asfaltar diversas ruas de nossa cidade. Continuando o vereador falou sobre a criação do Shopping 

popular, que após diversas discursões em torno do assunto, hoje se iniciava os trabalhos de construção, motivo de 
muita satisfação para a população de Itaituba. Esperava que até o final do ano, a obra pudesse ser concluída. 

Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias, falando sobre alguns trabalhos que vem sendo feito nos 

bairros Floresta e Liberdade. O vereador citou que os Bairros São Francisco e Vale do Tapajós não receberam 
nenhum serviço da administração, embora tenha apresentado diversos requerimentos nesta casa em prol desses 

bairros. Disse que estaria reiterando esses requerimentos. Com a palavra o vereador Manuel Diomar Figueira, que 
falou sobre a conversão de coligação de diversos e tem como candidata a prefeita Eliene Nunes. Em seu 

entendimento foi uma festa bonita, superando as expectativas. O Edil falou sobre a atuação dos vereadores, citando 

que no bairro da Liberdade diversas obras estavam ocorrendo por conta da insistência dos vereadores que moravam 
no bairro. Continuando o vereador disse que se sentia bastante contente com os serviços que estão sendo 

realizados no interior. Com a palavra a vereadora Maria Almeida Silva, desejou as boas vindas ao vereador Sadeck, 
que esteve hospitalizado no hospital Regional em Santarém. Continuando a vereadora fez um comparativo do bairro 

da Liberdade, de anos atras para os dias atuais, enfatizando que no passado era bem melhor na sua infraestrutura. 
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A vereadora citou que os trabalhos dos vereadores eram de suma importância, cada um com seu empenho com 
tomadas relevantes. Ao longo do quatro anos procurava fazer visitas no interior para verificar os problemas e levar 

aos setores competentes, essa era sua forma de trabalho. Seus eleitores nunca iriam esquecer da sua pessoa, 
inclusive era a única mulher que conseguiu  4 mandatos. Parabenizou a todos os partidos que fez coligação. Sua 

coligação tinha como candidato a prefeito o senhor Ivan D’almeida. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de 
Oliveira, que falou dos seus trabalhos como vereador e que não derruba nenhum vereador e tampouco fala mal dos 

demais candidatos. Falou que está candidato mais uma vez nessas eleições e do seu requerimento que tramitará 

nesta sessão pedindo um poço artesiano no cemitério do KM 6. Falou sobre os trabalhos do executivo municipal nas 
ruas do município e que a prefeita está trabalhando muito e que sempre cobra na SEMINFRA a execução dos 

trabalhos. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, que comentou sobre o VIII Festival do Cacau e fez um 
breve histórico da criação do festival. Falou do clima de terror e violência em que vive a comunidade onde 

aconteceu o festival e criticou o governo municipal pela ausência na mesma. Falou sobre a cultura do cacau e da 

banana no vicinal do Cacau e atualmente existem mais de 3 mil pés de banana plantados o que consolida a 
Comunidade como produtora, fortalecendo a agricultura familiar. Falou de uma comitiva da Comunidade Nova 

Integração que foi a Santarém para se reunir com o programa Terra Legal para legalização de terras na região em 
torno do parque nacional da Amazônia. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, que mostrou se feliz pela 

convenção do candidato Valmir Climaco ocorrida na sexta feira passada e a presidente do Partido Solidariedade Sueli 

Aguiar, que também virá na chapa como candidata a vice prefeita. Parabenizou as demais coligações e candidatos e 
desejou sorte a todos. Falou que não tem que trocar vereador e sim a prefeita municipal, a qual afirma não ter 

compromisso com a população do município de Itaituba. Falou que o vereador Peninha havia dito que não tinha 
oposição na câmara ate sua chegada e que o vereador Nicodemos sempre fez oposição desde o inicio de seu 

mandato.  ORDEM DO DIA: Requerimento nº 363/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 
requer a regularização dos convênios com os hospitais particulares de Itaituba. Rejeitado pela maioria dos 

vereadores. Requerimento nº 376/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer o 

asfaltamento e substituição de bueiros na rua Passagem Dr. Nelson atrás da escola Dom Pedro I. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 377/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer que seja 

marcada uma audiencia publica no Distrito de Miritituba para discutir sobre segurança publica e que sejam 
convidados o Conselho Municipal de segurança, Comando CPR-X, 15º BPM, Superintendência Policia Civil, Ministério 

Publico Estadual, representantes dos Portos, empresários e a população do Distrito. Aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 378/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o serviço de construção 
de um poço artesiano no cemitério São Francisco Km 06. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 379/2016 de 

autoria do vereador Manuel Diomar Figueira Santos, requer o asfaltamento da 13ª Rua, entre Travessa São José ao 
Bairro São Tomé. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 380/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar 

Figueira Santos, requer o asfaltamento da 12ª Rua, entre Lauro Sodré e Parque Vitoria. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 381/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Figueira Santos, requer o asfaltamento da 11ª 

Rua, entre Travessa João Pessoa ao Loteamento Parque Vitoria. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

383/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer a realização de um mutirão de limpeza no Bairro Vale 
do Tapajós, com coleta de lixo, recuperação das ruas e iluminação publica. Aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 384/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer a construção de uma escola no 
Bairro Vale do Tapajós. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 385/2016 de autoria do vereador Isaac 

Rodrigues Dias, requer a realização de uma sessão solene no dia 31 de agosto as 10h em alusão ao dia do 

Nutricionista. Aprovado 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. 

João Bastos Rodrigues 

Presidente 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário  


