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Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos trinta e um 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 Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Manuel 
Diomar Figueira Santos, Orismar Pereira Gomes e Wescley Silva Aguiar. Havendo número legal de 
vereadores o presidente solicitou ao vereador Iamax Prado Custodio que efetuasse a leitura de um trecho 
da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Atestado Médico/HMI para vereador João Paulo Meister que 
justifica sua ausência nesta sessão. MEMO Nº 035/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes que 
informa a sua renuncia a vice-liderança de governo conforme oficio nº 009 GAB/VER enviado a prefeitura 
municipal. Prosseguindo o vereador Isaac Dias falou da homenagem ao dia do Nutricionista e convidou 
algumas profissionais para fazer esclarecimentos a respeito da nutrição saudável e nesta ocasião foi entregue 
comendas as nutricionistas presentes. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final 
ao Projeto de Resolução mº 009/2016 de autoria da mesa diretora que dá nova redação ao paragrafo 4º, do 
artigo 13 e paragrafo 2º do artigo 19 da resolução nº 004/2008 de 16 de dezembro de 2008.  GRANDE 
EXPEDIENTE: Com a palavra a vereadora Célia Martins de Sousa, falou sobre a homenagem ao nutricionista 
feito nesta sessão e dos trabalhos que continuam no Distrito de Miritituba agradecendo a prefeita municipal 
por atender seus pedidos. Falou sobre a situação politico financeira dos municípios vizinhos e alguns com 
atraso no pagamento. Disse que no governo de Eliene Nunes esse fato nunca aconteceu e que a mesma 
sempre zelou pelo pagamento em dia e que nunca viu tantas obras sendo entregues e ruas asfaltadas 
beneficiando a população. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, registrou a presença 
da ex-vereadora Fatima Almeida e falou que a marca do PMDB é o asfaltamento das ruas do município e que 
apesar de ser oposição na época do prefeito Wirland Freire reconhece esse mérito. Falou das obras que a 
prefeita municipal está fazendo e que são obras deixadas pelo governo passado do Walmir Climaco. Falou que 
a administração publica é impessoal e que as obras ficam independentes de quem for prefeito e é normal para 
uma prefeitura que faz muitos convênios. Falou que nunca o governo federal havia investido no município de 
Itaituba quanto no período do PT e citou algumas obras entre elas três residenciais minha casa minha vida. 
Comentou sobre o telhado da quadra da Comunidade da 22 que caiu devido a um temporal e pediu que fosse 
encaminhado documento a prefeita pedido recuperação. Pediu uma reunião com a comissão para investigar o 
caso do não pagamento da CAIMA para direcionar as demandas. Com a palavra o vereador Orismar Pereira 
Gomes, comentou sobre a situação da politica no municipio e a atuação dos vereadores em prol da população 
em geral. Disse que anda direto fazendo visitas nas casas, nos bairros e nas comunidades da região pra 
levantar as demandas. Falou que essa foi uma das câmaras mais atuantes dos últimos tempos e comentou os 
feitos da mesma. Explicou seus motivos de sair da vice liderança de governo e não sai do lado do povo de 
Itaituba. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, comentou sobre as eleições que estão vindo e que 
precisa ter atenção. Parabenizou o vereador Isaac Dias pela homenagem ao dia do nutricionista. Em seguida 
mostrou imagem do movimento em prol do rio Tapajós que aconteceu em Itaituba envolvendo os índios e 
comentou as fotos. Com a palavra o vereador Isaac Dias, comentou sobre o dia do nutricionista e sobre sua 
atuação no campo da medicina. Falou sobre as eleições para prefeito de Itaituba e que tem três candidatos 
Ivan D’almeida, Eliene Nunes e Valmir Climaco e que os mesmo não apresentam suas propostas nos comícios. 
Disse que aqui no município existem varias reservas criadas pelo governo federal excluindo agricultores, 
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garimpeiros, indígenas e demais que necessitam. Falou que há um documento do governo federal dizendo que 
não existe índio no municipio e região e que aconteceu os jogos indígenas no mês passado e ninguém noticiou 
nos jornais. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, parabenizou o vereador Isaac dias pela 
homenagem ao dia do nutricionista e que só descobriu o valor desse profissional quando sua mãe descobriu o 
diabetes e falou da importância da atuação desse profissional. Falou sobre o problema da escola do agua 
branca e espera que após as eleições o município não retroceda para os problemas de antigamente. Disse que 
era bom que todos os vereadores voltassem. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 
falou que a prefeita municipal está trabalhando e citou as obras nas ruas dos bairros da cidade e parabenizou 
a mesma por atender. Falou que fez aniversario semana passada e não pode comemorar por causa das 
eleições e que após a mesma fará uma festa para prestigia-lo. Disse que não tem vergonha de andar pela 
cidade e tem muitos requerimentos atendidos. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, Parabenizou 
o vereador Orismar Pereira pelo seu discursos e parabenizou todos os 119 enfermeiros que se formaram 
semana passada na FAI. Falou sobre um problema de cobrança de altas taxas no beco do urubu e pediu que 
fosse enviado oficio a CELPA pedindo explicações. Falou da dificuldade de ser líder de governo pela falta de 
comunicação com o governo municipal. Disse que não tem como trabalhar apenas na época das eleições e que 
tem que trabalhar os 4 anos e pediu mais atenção da população nessas eleições. Com a palavra o vereador 
Nicodemos Alves de Aguiar, falou sobre a construção da escola na Comunidade Agua Branca e que mandou 
oficio a prefeita pedindo informações e nada foi enviado. Disse que essa revolta dos moradores da comunidade 
é a mesma dos vereadores. Disse que considera um vereador atuante no município apesar de ser oposição e 
que sempre ouve as demandas do município e que nunca compartilhou com os descasos para com o 
município. Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, disse que as vezes imagina que essa tribuna virou 
um comício e chamou atenção dos vereadores para que não esqueçam que estão em expediente legislativo. 
Deixou seu repudio aos vereadores que se ausentaram nesta sessão e que os mesmos tem que cumprir o 
horário de termino da sessão. Citou a construção da UPA que está parada há mais de 3 anos, assim como a 
34ª rua que está abandonada no mesmo período. Citou ainda a coleta de lixo que é feita de forma errada e 
demais problemas nas vicinais que dão acesso as comunidades. Comentou sobre problemas nas ruas dos 
bairros bem como outros problemas sociais. Disse que não se cansará de ser oposição e lutará por melhorias 
para o município. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 400/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida 
Silva, requer o serviço de pavimentação asfáltica na 34ª Rua da Transamazônica até o final da mesma. 
Requerimento nº 401/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Sousa, requer o asfaltamento da 5ª Rua 
do Bairro São Francisco. Requerimento nº 402/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Sousa, requer o 
asfaltamento da 1ª Travessa do Bairro São Francisco. Requerimento nº 403/2016 de autoria do vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o serviço de construção de um poço artesiano, no centro municipal 
Infantil Branca de Neve, localizado na 30ª rua, bairro do Piracanã. Requerimento nº 404/2016 de autoria do 
vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o serviço de Tapa Buraco e recapeamento de todas as ruas 
e travessas do Residencial Viva Itaituba. Requerimento nº 405/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de 
Oliveira Santos, requer o serviço de Tapa Buraco e recapeamento de todas as ruas e travessas do Residencial 
Vale do Piracanã I e II. 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  


