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Ata da Quadragésima Sétima 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, Falou sobre a CAIMA e mostrou sensibilizado com a 
situação de uma família e que o pai desta está a quatro meses sem receber o salario da CAIMA e estão 
em dificuldades. Sugeriu que fosse feita uma comissão de vereadores para ir in loco verificar a situação 
da empresa e esclarecer os fatos. Falou que esteve na cidade uma equipe de médicos oftalmologistas 2 
meses atrás e que estão cobrando pelas cirurgias 3 mil reais e 700 reais os óculos. Disse que a população 
não tem como pagar e chamou atenção para que o município trouxesse o programa federal que faz 
cirurgias e doa óculos. Pediu que fosse enviado oficio a secretaria municipal de saúde e ao ministério da 
saúde para atender essa demanda. Com a palavra o vereador Dirceu Biolchi, que cobrou mais atenção 
para saúde no município e região em especial a área do Distrito de Moraes de Almeida onde existe uma 
ambulância que está parada a mais de 2 meses causando transtorno para o população daquele distrito. 
Disse que o custo do conserto da ambulância não passa de 3 mil reais e mesmo assim ninguém ainda fez 
nada e pediu providencia para o problema. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, comentou 
sobre as olímpias que aconteceram no Rio de Janeiro e que chegou a hora dos vereadores nessas 
eleições para mostrarem que merecem ficar novamente. Endossou o discurso do vereador Peninha em 
relação a cirurgias de vista e doação de óculos, bem como o problema de atraso de salários da CAIMA. 
Comentou sobre a morte de um professor vitima de bala perdida e lamentou o falecimento. Em seguida 
mostrou imagens do asfaltamento da 8 rua do Bairro da Liberdade e que não ficou muito bom. Falou que 
o Distrito de Moraes sofre por falta de apoio devido a distancia e que o mesmo fosse emancipado se 
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tornaria um município promissor. Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, falou sobre a falta de 
respeito da CAIMA/Itacimpasa para com seus fornecedores e que já é a quarta vez que traz esse 
problema para o plenário e pediu ao vereador Peninha que fosse inserido na comissão sugerida pelo 
mesmo em seu discurso. Deixou seu repudio a empresa e pediu que fosse enviado a empresa ter 
conhecimento deste. Em seguida falou sobre o jovem Claudio Lisboa que passou em 7 vestibulares de 
medicina no Brasil e entregou uma moção pelo reconhecimento de sua aprovação. Com a palavra o 
vereador Antonio Lopes de Sousa, falou sobre a empresa SERABI e que leva as riquezas para fora não 
deixando nada no município. Citou que a Cargill pegou trabalhadores em Santarém para trabalhar nos 
portos em Itaituba e que é contra a instalação das hidrelétricas por conta das mazelas que são deixadas 
no município. Falou que pra ser vereador tem que ter assistencialismo e que se não se eleger irá deixar 
de concorrer como vereador. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 394/2016 de autoria do vereador João 
Paulo Meister, requer oficio encaminhado a prefeita Eliene Nunes, solicitando a construção de um poço 
artesiano no Bairro Mirassol, Distrito de Campo Verde. Requerimento nº 395/2016 de autoria do vereador 
Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer oficio encaminhado a Rede Celpa Equatorial, no sentido de 
estudar possibilidades de abrir outros pontos de atendimento em Itaituba, aumentar o numero de 
funcionários e realizar Celpa Itinerante nos Bairros. Requerimento nº 396/2016 de autoria do vereador 
Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer que seja criada uma comissão de vereadores para irem até a 
Fabrica de Cimento afim de obter informações da situação da crise que a mesma está passando. 
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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