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Ata da Quinquagésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo 

da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e sete dias do mês de Setembro, 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, 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: Não houve matéria a ser lida. GRANDE 
EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, dizendo que com a aproximação das 

eleições os vereadores eram vitimas de falatórios, denuncias, omissão. Disse que o papel do vereador era fiscalizar. 
Baseado nesta questão, chamou sua atenção a folha de pagamento da prefeitura, onde existe salários de valores 

exorbitantes que não condizem com a função do servidor, uma servente com o salario de 12 mil reais. Defendia que 

todo servidor deveria ter um bom salário, porém não concorda que apenas uma meia dúzia fosse beneficiada. 
Enquanto isso o município passava por uma serie de problemas e carência na saúde. Pediu a mesa diretora que 

encaminhasse ofício a senhora prefeita no sentido de que pudesse prestar esclarecimento sobre a folha de 
pagamento. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, o Edil falou sobre os residenciais criados em Itaituba, 

dizendo que era importante haver mais organização e limpeza das ruas. Lamentou a falta de continuidade dos 

trabalhos de construção da unidade de Saúde do residencial Wirland Freire. Falou sobre o semáforo instalado na 29ª 
rua, ressaltando que infelizmente o mesmo estava baixo e corria o risco de ser tocado pelos grandes caminhões. 

Prosseguindo usou da palavro vereador Iamax Prado, dizendo que os projetos e requerimentos aprovados nesta 
casa eram de todos os vereadores. Nenhum colega vereador poderia se julgar o idealizador sozinho dos feitos. O 

Edil citou diversas vitória obtidas por esta casa em prol do município, entre elas, a redução do preço do cimento, 
desvio de Miritituba, construção de pontes sentido Rurópolis. Continuando o vereador criticou a administração 

municipal pelo atraso no pagamento dos veículos que fazem o transporte dos alunos na zona rural. Este fato 

certamente iria atrasar o ano letivo e penalizar a classe estudantil. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida 
Silva, falou sobre o abandono de algumas comunidades, onde os vereadores são responsabilizados pelo descaso. 

Disse que era importante o povo saber que a função do vereador era fiscalizar, pedir, cobrar, não tinham poderes 
constituídos para executar os trabalhos. A vereadora falou sobre a demissão de uma enfermeira em que os 

comunitários pediram seu retorno e não foi concedido, e hoje se via folha de pagamento de servidores da saúde 

com salario de valor exorbitante. A vereadora endossou as palavras do vereador Iamax Prado sobre a atividade dos 
vereadores neste poder, onde todo o trabalho era em conjunto. Com a palavra o vereador Wescley Tomaz, registrou 

a presença do deputado Joaquim Passarinho. Em seguida citou diversas emendas feitas pelo deputado em prol de 
Itaituba. Continuando o vereador chamou a atenção da secretaria desta casa pelo seu requerimento verbal feito 

sessão passada e que ainda não foi tramitado em relação à acusação do deputado Hilton Aguiar sobre as PC’s que 
viriam para o município e não acredita nessa historia. Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias, disse 

que esta casa não falhou com o envio de seu requerimento, todos são feitos e enviados dentro dos prazos legais. 

Disse que o vereador Peninha falar e não fica pra ouvir e explicou os altos salários citados pelo vereador peninha em 
seu discurso, alegando que eram indenizações por tempo de serviço e que o mesmo é vereador a mais de 27 anos 

mandando e humilhando os servidores municipais. Parabenizou o vereador Nicodemos Aguiar por sua posição e 
pediu que o mesmo não se deixasse levar por esses boatos feitos pelo vereador Peninha e que se fosse o caso o 

mesmo poderia verificar a situação dos servidores citados pelo mesmo. Falou que já lutou pelos servidores do 

município e conhece cada um deles. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 435/2016 de autoria do vereador Isaac 
Dias, requer desta prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação Vila Caçula do 

Bairro São José por toda sua extensão. Requerimento nº 436/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta 
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prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação da Vila Nova do Bairro São José 

por toda sua extensão. Requerimento nº 437/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta prefeitura 
municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 2ª rua do Bairro 

São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 438/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta 

prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 3ª rua 
do Bairro São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 439/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, 

requer desta prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de 
limpeza da 4ª rua do Bairro São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 440/2016 de autoria do 

vereador Isaac Dias, requer desta prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a 
recuperação asfáltica e de limpeza da 8ª rua do Bairro São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 

441/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta prefeitura municipal, que determine o setor competente, 

a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 7ª rua do Bairro São Francisco por toda sua extensão. 
Requerimento nº 442/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta prefeitura municipal, que determine o 

setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 5ª rua do Bairro São Francisco por toda sua 
extensão. Requerimento nº 443/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta prefeitura municipal, que 

determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 9ª rua do Bairro São Francisco 

por toda sua extensão. Requerimento nº 444/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta prefeitura 
municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 6ª rua do Bairro 

São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 445/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer desta 
prefeitura municipal, que determine o setor competente, que seja feito a recuperação de todos os pontos de 

iluminação publica do Bairro São Francisco. Requerimento nº 446/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer 

desta prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de limpeza da 
1ª rua do Bairro São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 447/2016 de autoria do vereador Isaac 

Dias, requer desta prefeitura municipal, que determine o setor competente, a executar a recuperação asfáltica e de 
limpeza da 6ª rua do Bairro São Francisco por toda sua extensão. Requerimento nº 448/2016 de autoria do 

vereador Wescley Silva Aguiar, solicita a inclusão de uma emenda parlamentar no orçamento geral da união do 
Deputado Federal Joaquim Passarinho Pinto de Sousa Porto, destinada para construção de uma praça com academia 

ao ar livre e a perfuração de um poço artesiano no Distrito de Moraes de Almeida. Requerimento nº 448/2016 de 

autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, solicita a inclusão de uma emenda parlamentar no orçamento geral da 
união do Deputado Federal Joaquim Passarinho Pinto de Sousa Porto, destinada para construção de uma praça com 

academia ao ar livre e a perfuração de um poço artesiano na Comunidade 22 localizada na Rodovia Santarém 
Cuiabá. Requerimento nº 450/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, solicita a inclusão de uma emenda 

parlamentar no orçamento geral da união da Deputada Federal Julia Maria Godinho da Cruz Marinho, destinada para 

construção de uma praça com academia ao ar livre e a perfuração e instalação de um poço artesiano no Distrito de 
Creporizão. Requerimento nº 451/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, solicita a inclusão de uma 

emenda parlamentar no orçamento geral da união da Deputada Federal Julia Maria Godinho da Cruz Marinho, 
destinada para construção de uma praça com academia ao ar livre e a perfuração e instalação de um poço artesiano 

no Distrito de Creporizinho. Moção nº 054/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer a aprovação 
para moção de congratulações pela passagem do dia do evangélico no município de Itaituba. Requerimentos e 

moções após lidos discutido e votados, foram todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a 

tratar, o presidente d eu 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 


