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Ata da Quadragésima Quinta 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 
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 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 ao primeiro secretário 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, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 
Manuel Diomar Figueira Santos, Orismar Pereira Gomes, Nicodemos Alves Aguiar e Wescley 
Silva Aguiar. 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: 
Oficio nº 573/17/DSEI Rio Tapajós/SESAI que trata de rotinas e procedimentos para o funcionamento do 
laboratório de qualidade de agua. Edital nº 001/2016 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que 
convoca para reunião extraordinária do grupo de signatários do Pacto de Combate ao desmatamento local 
– Itaituba. Oficio/GAB/PMI de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha as leis 
devidamente sancionadas para conhecimento. Lei Municipal nº 2.931/2016, Lei Municipal nº 2.932/2016, 
Lei Municipal nº 2.933/2016, Lei Municipal nº 2.934/2016, Lei Municipal nº 2.935/2016, Lei Municipal nº 
2.936/2016. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 
relatou ainda que falta investimento da empresta tendo em vista o lucro que ela tira do município a 
comunidade requer uma reunião afim de elaborar condicionantes para beneficiar a comunidade. O Edil se 
referias as empresa que estão se instalando em Miritituba e Campo Verde. Disse que não era contra os 
empreendedores, porem era importante o município ter um retorno, a contra partida com obras que 
viesse beneficiar a população.  Prosseguindo usou da palavra  o vereador Manoel  Cordovil Diniz, dizendo 
que iniciava as olimpíadas dos vereadores, onde  seriam julgados pelos seus feitos.  O Edil falou do 
lançamento do livro do senhor Salomão Ribeiro, elogiando o trabalho do mesmo. Continuando o vereador 
falou sobre as ruas de nossa cidade, embora se observasse alguns trabalhos, ainda há muito a ser feito. 
Citou como exemplo, a limpeza das ruas, da Rua Hugo de Mendonça que vive suja, com acumulo de lixo. 
Disse que os candidatos a vereadores usam a situação e fazem promessas que não terão como cumprir, 
considerando o papel do vereador que é apenas de pedir, solicitar e sugestionar.  Finalizando o vereador 
mostrou imagens de algumas ruas asfaltadas, informando que infelizmente não foi um trabalho de 
qualidade, que logo terá problema de diversas ordens. Com a palavra o vereador Manuel Diomar Figueira, 
registrando a presença de comunitários em plenário. O Edil falou sobre a estrada de Barreiras, dizendo 
que existem alguns pontos que necessita ser recuperada. Disse que na área urbana, diversos trabalhos 
tem sido feito e deixado a população contente.  O desejo da administração é fazer em toda cidade, mais 
de cinquenta quilômetros de asfaltos já foram colocados. Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamax 
Prado, falando sobre a falta de respeito da empresa Rodonave para com os usuários. O Edil citou um fato 
ocorrido no dia de ontem, onde muitas pessoas ficaram chateadas. Lembrou que a mesma tem origem do 
estado do Mato Grosso, presta um péssimo serviço, e não deixa a contra partida em Itaituba. Disse que 
era importante uma terceira balsa para transportar os carros tanques, que hoje é motivo de muitas 
discussões. Finalizando disse que somente que fosse aprovado pela população estaria de volta nesta 
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casa. Com a palavra o vereador Wescley Tomaz, falando de audiência que teve com o secretário de 
Segurança Pública, e pode cobrar o dinheiro arrecadado pelo estado com a taxa mineral e o mesmo não 
sabe onde está o dinheiro. Mostrou se decepcionado com o governo por que Crepurizão e Crepurizinho 
deixaram de receber recurso para melhoria da Transgarimpeira. Lamentou a falta de recursos para os 
policiais fiquem nos Distritos de Crepurizão e Crepurizinho e que os moradores estão ajudando para que 
os policiais permaneçam nos distritos. Usou a palavra o vereador João Paulo Meister, lamentou eu 
empresas estão limitando a entrada de pessoas na região garimpeira e isso não pode acontecer, uma vez 
eu a estrada e para os moradores da região. Endossou o pronunciamento do vereador Wescley Silva que 
trata da prearia situação dos policiais no Distrito de Crepurizão e Crepurizinho, Moraes de Almeida e pediu 
eu fosse oficializado a Superintendência em Belém para relatar o assunto. Falou eu esteve na 
Comunidade de Arixi onde pode observar uma área da CAIMA eu pode ser propicia para agricultura 
familiar e espera eu o INRA coloque a para reforma agraria. Usou a palavra o vereador Isaac Dias, falou 
eu a SERABI nunca fez nada pelo municipio e região e eu só fez migalhas a longo prazo. Falou eu o 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos foi o lobista para a transferencia do distrito de Santarenzinho 
para o municipio de Ruropolis e que atualmente o mesmo finge preocupação om o municipio de Itaituba. 
Disse que o se hoje o municipio e Santarenzinho vive as mazelas a culpa é do vereador Peninha e eu o 
mesmo tem 7 mandatos prejudicando o municipio. Falou eu o vereador peninha furou uma fila de mais 
de 6 mil pacientes para se operar no hospital regional em Santarem e desafiou o a mostrar o TFD para o 
tratamento. Disse eu não será intimidado por assessores do vereador e não é covarde igual o vereador 
Peninha. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 387/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira 
Santos, requer ao diretor de iluminação publica e a CELPA a substituição de dois postes de energia da 
Comunidade 22 que se encontram em péssima qualidade. Requerimento nº 386/2016 de autoria do 
vereador Antonio Lopes de Sousa, requer ao executivo municipal que interceda junto a secretaria de 
infraestrutura, para que execute o serviço de pavimentação asfáltica na 15ª rua iniciando na 13 de Maio 
até o fim da mesma. Requerimentos após lidos discutidos e votados, foram aprovados por unanimidade. 
Requerimento verbal do vereador Diomar Figueira, requer ao setor de obras da prefeitura a recuperação 
de uma pingela no km 12 da estrada de Barreiras. Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal do 
vereador Iamax Prado, requer que seja disponibilizada uma 3ª balsa para fazer somente o transporte de 
caminhões com produtos inflamáveis no porto da balsa. 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. 
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