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Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezessete dias do mês de Fevereiro, 
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 secretário 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: 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, Orismar Pereira Gomes. Havendo número 
legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador Iamax Prado Custodio que efetuasse a leitura 
de um trecho da Bíblia Sagrada. O vereador Isaac Dias justificou a ausência dos vereadores Agnaldo 
Cirino de Oliveira Santos e Orismar Pereira Gomes. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 020/2016 de 
autoria do deputado estadual Hilton Aguiar que convida para uma reunião que se realizará no dia 19 de 
fevereiro, as 17h, no Plenário da Câmara municipal de Itaituba. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra 
o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, que falou sobre uma reportagem que saiu na mídia que 
trata das liberações de licenças ambientais para os projetos que serão implantados na região. Disse que 
o município tem a competência de regularizar os projetos que causam impactos locais e que ficou 
surpreso com a noticia de que o ministério publico suspendeu as licenças. Falou que o município de 
Santarém está enciumada por conta dos projetos que estão vindo para o município e que o mesmo 
estaria dificultando algumas situações. Disse que ao final da sessão procurará o secretario de meio 
ambiente do município para verificar algumas situações sobre a liberação das licenças para os projetos 
que é de competência do município. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, considerou 
importante a instalação dos portos em nosso município. Disse que Santarém perdeu uma oportunidade 
econômica e por isso haverá para sempre uma contenda entre os dois municípios. Continuando o 
vereador falou sobre o asfalto colocado na estrada do Bis, dizendo que o mesmo não ira suportar por 
muito tempo a trafegabilidade de carretas, pois não foi feito um trabalho de qualidade. Prosseguindo o 
vereador  falou sobre o grande numero de acidentes no transito de Itaituba. Falou também sobre a 
pratica de comercio irregular, mostrando imagens de barracas de alimentos na rodovia Transamazonica. 
Com a palavra o vereador Antonio Gomes, disse que era falta de ética de alguns colegas em colar 
requerimentos de outros. O vereador citou que dias atrás fez um requerimento solicitando a 
recuperação da  quinta rua da cidade alta  e quando o serviço foi iniciado, o vereador Aguinaldo Cirino 
fez um requerimento  com o mesmo teor para dizer que era o pai da criança. Disse que era uma 
situação constrangedora e falta de bom senso.  Com a palavra o vereador Isaac Dias, registrou a 
presença de comunitários em plenário. Continuando o vereador falou sobre a reprodução de seus 
requerimentos, dizendo que alguns colegas estão reproduzindo seus trabalhos para ficarem como 
autores dos trabalhos. Disse que preferia ser visto como bobo, do que como ante ético, pois o fato era 
falta de honestidade, virtude. Jamais tentaria se promover em cima do trabalho dos demais colegas. 
Continuando o vereador falou sobre a campanha em combate ao mosquito da dengue, enfatizando que 
era importante uma campanha envolvendo diversos seguimentos e não tao somente do exercito. 
Continuando o vereador falou sobre o movimento de fechamento da BR 163, em prol do programa Luz 
para todos.  Disse que era uma luta justa, inclusive parabenizava os moradores da região que tiveram a 
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coragem de ter a iniciativa. Finalizando o vereador  disse que o numero de alunos não havia reduzido 
em Itaituba, mas sim  aqueles alunos fantasmas que eram colocados para aumentar os recursos do 
municipio. Prosseguindo usou da palavra o Joao Paulo Master. Disse que nosso município tinha maior 
distrito florestal e jarzida do mundo e tudo isso não tinha tido capacidade de atrair os benefícios sociais 
e politicas públicas. Lembrou que em 2013 já falava da necessidade de se ter a descentralização da 
SEMA, não poderia concordar que  um plano de manejo levasse um ano ou nunca saísse. Disse que 
estaria apresentando uma moção de apoio a interdição da BR 163, pois não poderia concordar que não 
houvesse recursos investimentos na região, quando se propagava a aplicação de grandes valores para 
construção das barragens. Esperava que os governos olhassem com carinho para os problemas 
regionais. Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamax  Prado, manifestando-se favorável ao 
movimento da BR 163. O vereador falou sobre um relatório do COREN, onde o mesmo relata diversas 
irregularidades na saúde de Itaituba, citando algumas delas, entre tantas,  a falta de técnicos de 
enfermagens e enfermeiros para atender a demanda. Continuando o vereador falou sobre as condições 
de trafegabilidade do bairro Jardim das Araras, mostrando imagens de ruas com enormes buracos.  
Disse que alguém dos buracos ainda existe os alagamentos. Finalizando o vereador entrou a mesa 
diretora um abaixo assinado dos moradores do bairro citado, Prosseguindo usou da palavra a vereadora 
Maria Almeida, dizendo que esteve visitando a comunidade de Moraes de Almeida, onde pode presenciar 
o anseio da população pela energia elétrica e outras necessidades.  Continuando a vereadora Maria 
Almeida, mostrou-se preocupada com proliferação da dengue em nosso município. A vereadora disse 
que era importante um trabalho mais eficaz por parte da administração e  a conscientização da 
população. Continuando a vereadora falou sobre a importância da prorrogação do ultimo concurso 
público, a fim de que alguns profissionais possam ser chamados, entre eles os enfermeiros e pediu que 
fosse enviado oficio a prefeitura municipal pedindo a prorrogação do concurso publico do município, 
bem como a lista dos aprovados e classificados. O presidente propôs que não houvesse intervalo 
regimental e colocada a proposta em discussão e votação a mesma foi aprovada por unanimidade. 
ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 055/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, 
requer o envio de oficio ao secretario municipal de Infraestrutura, Daniel Costa Alencar, solicitando o 
recapeamento e limpeza das bueiras da 11º Rua do Bairro Jardim das Araras. REQUERIMENTO Nº 
056/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio ao diretor de 
iluminação publica, Wesley Sena, solicitando o reparo nas luminárias da 11º Rua do Bairro Jardim das 
Araras. REQUERIMENTO Nº 057/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer o envio 
de oficio ao diretor de iluminação publica, Wesley Sena, solicitando o reparo nas luminárias da 9º Rua 
do Bairro Jardim das Araras. REQUERIMENTO Nº 058/2016 de autoria do vereador Iamax Prado 
Custodio, requer o envio de oficio ao diretor de iluminação publica, Wesley Sena, solicitando o reparo 
nas luminárias do Bairro Maria Madalena. REQUERIMENTO Nº 059/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio ao secretario de infraestrutura , senhor Daniel Alencar, 
solicitando a limpeza e capinação no Bairro Maria Madalena. REQUERIMENTO Nº 060/2016 de 
autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio ao diretor de iluminação publica, 
Wesley Sena, solicitando o reparo nas luminárias na Comunidade do Paranamiri. REQUERIMENTO Nº 
061/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio ao secretario de 
infraestrutura , senhor Daniel Alencar, solicitando a limpeza e capinação no Bairro Maria Madalena. 
REQUERIMENTO Nº 062/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de 
oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal para que determine o setor técnico de 
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iluminação publica executar os serviços na 22º rua que compreende entre Rodovia Transamazonica, em 
conformidade as 23ª,24ª e 25ª ruas. REQUERIMENTO Nº 063/2016 de autoria do vereador 
Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita 
municipal e ao secretarrio de Infraestrutura, solicitando a terraplanagem e asfaltamento da 22ª rua 
compreende entre Rodovia Transamazonica, em conformidade as 23ª,24ª e 25ª ruas. 
REQUERIMENTO Nº 064/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de 
oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao secretario de Infraestrutura, 
solicitando a limpeza na 14ª rua entre Transamazonica e Avenida São José. REQUERIMENTO Nº 
065/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de oficio a senhora Eliene 
Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao secretario de Infraestrutura, solicitando a recuperação das 
pontes que dão acesso ao Ramal União. MOÇÃO DE APOIO Nº 04/2016 de autoria do vereador João 
Paulo Meister em apoio a Manifestação Pro energia da Transgarimpeira e Moraes de Almeida. 
Requerimentos e moção 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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Presidente 
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