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Ata da Quadragésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e três 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, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Paulo Meister, João 
Bastos Rodrigues, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar 
Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, Orismar Pereira Gomes 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 
175—S3/53 BIS EB:64121.023304/2016-27 de Autoria do Ministério da Defesa/Exercito Brasileiro 
que trata de Exercícios de garantia da lei e da ordem. CT AMBIENTARE 212/2016 que convida para as 
reuniões do Complexo do Rio Cupari e Linhas de Transmissão associadas. CT AMBIENTARE 196/2016 
que convida para a audiência publica do Complexo Hidreletrico do Rio Cupari e linhas associadas. CT 
AMBIENTARE 211/2016 que convida para as reuniões previas do Terminal LDC Tapajós. Carta 
1016/2016 – SCOA/GEVEN/DR/PA de autoria dos Correios que trata da atualização das regras dos 
serviços de encomendas. Projeto de Resolução nº 009/2016 – “Dá nova redação ao § 4º do artigo 13 e ao 
§ 2º do artigo 19 da Resolução nº 004/2008, de 16 de dezembro de 2008”. Projeto de Resolução nº 
010/2016 – “Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento da Câmara Municipal de Itaituba, 
no valor de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais) para reforço da dotação orçamentária”. Projetos de 
Resoluções enviadas a sala de comissões para analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra 
o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos,o vereador disse que a importância de se usar a tribuna 
para mostrar os seus trabalhos, no processo de investigar, solicitar, sugestionar.  Preocupava-se com a 
aproximação das eleições, com a falta de compromissos que não foram cumpridos. O Edil mostrou 
através de imagens de ruas com sérios problemas de infraestrutura, dizendo que percorrer alguns 
trechos, era fazer um rally.  Continuando fez uso da palavra o vereador Iamax Prado, dizendo que ao se 
referir ao problema ocorrido no fim de semana na travessia da balsa, não criticou os funcionários, mas a 
própria direção da empresa. Sua insatisfação é pela maneira como a empresa trata os seus clientes.  
Sugeriu que fosse colocado uma terceira balsa para transportes de veículos inflamáveis. Falou sobre as 
ruas do bairro Maria Madalena, Buriti e demais que estão sem iluminação publica e pediu providencias 
para resolver o problema. Disse que precisa ser apadrinhado politico, principalmente da base da prefeita, 
para poder colocar as lâmpadas. Em seguida comentou sobre sua moção que apresentará nesta sessão 
em homenagem ao jovem Claudio que passou em 6 vestibulares para medicina e pediu apoio para a 
mesma. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida, falou sobre a revolta de um morador da 
comunidade Nova Uniao,  onde o mesmo queixava-se das promessas feitas em prol da comunidade e não 
foram cumpridas, entre elas, a construção de um posto artesiano.  Continuando a vereadora enfatizou 
que era importante os compromissos firmados fossem atendidos a fim de que a população pudesse 
acreditar na administração. Disse que durante muitos anos sofreu com a falta de infraestrura na rua que 
mora,  pois constantemente a imprensa filmava e dizia que nem sequer a rua da vereadora era asfaltada.  
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Graças  a administração passada o asfalto foi colocado. A vereadora falou de diversos requerimentos 
apresentados solicitando a recuperação e asfaltamento de ruas. Prosseguindo usou da palavra o vereador 
Joao Paulo, dizendo que a vinda das empresas, Itaituba se tornou um município estratégico para a 
exportação, tornando o Brasil mais competitivo no cenário internacional, porém nossa economia tem sido 
de ciclo, estamos entrando nos  ciclo das águas, com as hidrovia, porto .  Disse que infelizmente diversos 
produtos saiam do município sem deixar nenhum beneficio . Falou da importância  do  fortalecimento da  
agricultura familiar. Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias,  que falou sobre a falta de 
comunicação na comunidade Nova Horizonte, onde os moradores reclamam da falta de manutenção dos 
aparelhos. Na comunidade Nova Uniao, também foi questionado sobre a construção de um poço artesiano 
feito pelo deputado Hilton Aguiar.  Disse que diversas escolas do interior sofriam com a falta de água 
potável. Continuando o vereador disse que vem sendo procurado por populares, os quais desejam saber 
qual a posição deste poder em relação aprovação das contas  dos gestores municipais pelo Tribunal de 
Contas dos Municipios. 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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