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

da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos quatro dias do mês de Outubro, 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 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, 

Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João Paulo 
Meister, 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 Iamax Prado Custodio que efetuasse a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio Nº 42348/2016/DLA/SAGRA de autoria da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará que convida para audiências publicas. Oficio Nº 
42281/2016/DLA/SAGRA de autoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará que 

convida para audiências publicas em Ruropolis. Oficio nº 74/2016/SEI/COUN5/COUN/SCO-ANATEL de 

autoria da Anatel em referencia ao Oficio GAB/PCMI nº 322/2016 que trata do requerimento nº 292/2016. Oficio 
CSMI Nº 116/2016 de autoria do Conselho Municipal de Saúde de Itaituba que solicita o uso da tribuna nesta 

sessão, autorizado pelo presidente. Usou da tribuna popular o senhor Josaias Lima, presidente o conselho de Saúde, 
que fez uma prestação de contas sobre os trabalhos do conselho durante o ano, assim como cobrou a apuração das 

denuncias vinculadas nas redes sociais sobre a alteração de salario de servidores. Convite – FLORAM Engenharia e 

Meio Ambiente para alteração do Plano de Prevenção, Controles e Alternativas do Desmatamento (PPCAD), no dia 
06 de outubro de 2016 na SEMMA em Itaituba. Projeto de emenda a Resolução nº 011/2016 de autoria da mesa 

diretora que faz emenda aditiva a Resolução nº 004/2016 de 16 de setembro de 2016. Projeto enviado a sala de 
comissões para analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos 

Santos falando sobre a greve da Caima, dizendo que seria interessante uma audiência com o juiz a fim de expor a 
situação. Se referiu as palavras do presidente do conselho de saúde, dizendo que teve informações de que recursos 

TFD  foram usados para fazer campanha.  Continuando o vereador disse que mais uma vez vencia  campanha, 

perfazendo  oito anos de mandato. Continuaria no mesmo perfil de defender os interesses da população. Agradecia 
a imprensa e ao apoio dos amigos e eleitores que foram fundamentais para o seu sucesso. Disse que na politica não 

pode haver traição, pois é uma situação sem volta, que contribui de forma negativa. Apenas 6 colegas conseguiram 
se reeleger, mas todos eram vitoriosos. Prosseguindo usou da palavra a vereadora Celia Martins,  parabenizou a 

todos os colegas pelos seus trabalhos árduos nas campanhas.    Reconheceu o trabalho do vereador eleito Nem de 

Miritituba,  desejando que o mesmo consiga desenvolver grandes projetos neste poder.  Disse que não se 
arrependia de ter apoiado a prefeita Eliene Nunes, pois sabia do grande interesse da mesma em fazer o melhor por 

Itaituba.  Disse que fez uma campanha limpa, todos os votos adquiridos foram de pessoas que reconheciam seu 
trabalho.  Com a palavra o vereador Dirceu parabenizou os vereadores que foram eleitos. Agradeceu aos eleitores 

que confiaram no seu trabalho  e o escolheram novamente  para representa-los novamente neste poder.  O 
vereador falou sobre o abandono de Moraes de Almeida, onde a ambulância a meses está parada por falta de uma 

peça. A 15 dia não tem a coleta de lixo. O povo não poderia ser prejudicado por falta de competência da 

administração atual. Parabenizou o  prefeito eleito Valmir Climaco pela vitória. Com a palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz,  disse que não era fácil a função de vereador, tirava sua responsabilidade e passava aos colegas 

eleitos, Nem de Miritituba e Daniel, que os mesmos pudessem legislar  de fato e direito em prol do povo que tanto 
necessitava. O vereador informou que durante seu mandato, mais de setecentos requerimentos foram 

apresentados. Falou sobre a Itacimpasa, dizendo que a situação da mesma era preocupante com risco de fechar e 

centenas de pessoas  ficarem desempregadas. O Edil falou sobre o abandono de algumas obras que foram iniciadas 
e não concluídas. Citou como exemplo o mercado beira rio. Com a palavra o vereador Manuel Diomar Figueira, 

agradecendo a deus por ter conduzido até este dia. O efetuou a leitura de um trecho bíblico e disse que não estava 
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abalado, o povo elegia e o povo  tirava. Tinha certeza do dever cumprido, como legislador fez aquilo que esteve ao 

seu alcance.  Parabenizou a todos os vereadores que foram eleitos e ao prefeito que teve uma diferença expressiva 
de votos. O Edil enumerou diversos trabalhos apresentados e concluídos no seu mandato. Com a palavra o vereador 

João Paulo Meister, falou sobre o processo eleitoral e a importância da mídia o que melhora ou piora o status do 

candidato e falou da atuação enquanto vereador. Disse que teve a consciência de que fez um bom trabalho e quer o 
melhor para Itaituba, mesmo sem mandato. Falou que teve uma baixa votação nas comunidades onde ajudou com 

o programa Luz para todos e deu seu melhor. Com a palavra o vereador Iamax Prado, falou sobre os resultados das 
eleições e agradeceu a todos que votaram na sua pessoa e parabenizou o vereador Nicodemos Aguiar por ser eleito 

vice-prefeito e que a sua saída permitiu que vários candidatos fossem eleitos e citou alguns. Disse que espera que o 
prefeito eleito Valmir Climaco faça um ótimo governo e comentou sobre a atuação dos vereadores desta casa nesse 

mandato. Comentou sobre o resultado para prefeito e que a atual prefeita ficou em terceiro lugar, só não ficou em 

quarto por que não tinha outro e já fez pedidos ao vice prefeito eleito Nicodemos Aguiar em relação a emendas para 
melhorias em Itaituba. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, comentou sobre os resultados das 

eleições e parabenizou a todos os vereadores que se reelegeram. Mostrou se feliz por se reeleger e agradeceu a 
todos que votaram em sua pessoa novamente e que na sua campanha não falava mal de ninguém e não 

subestimava as pessoas. Lamentou pelos vereadores que não conseguiram e acredita que o prefeito eleito vai fazer 

um bom trabalho. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, comentou sobre as eleições e sobre os vereadores 
que foram eleitos pela primeira vez. Citou um verso bíblico e falou sobre sua historia de vida até a sua vitória como 

vice prefeito. Lamentou os vereadores que não conseguiram se eleger e parabenizou os reeleitos e que alguns serão 
muito uteis no governo do Valmir Climaco. Agradeceu aos cidadãos que acreditaram e votaram na sua chapa. Com a 

palavra o vereador Antonio Lopes de Sousa, falou sobre sua trajetória na politica em Santarém e em Itaituba. Disse 

que fez uma campanha limpa, transparente.  Estava feliz porque teve uma votação expressiva com mais de 
novecentos votos. Agradecia aos colegas que estiveram junto ajudando em seus trabalhos. Disse que durante esse 

período fez muitos amigos e muita experiência foi obtida. Agradeceu a todos os seus votos recebidos. Com a palavra 
o vereador Isaac Dias, falou sobre as noticias do jornalista Jota Parente por falar o que as pessoas querem ouvir e 

parabenizou por isso. Disse que seu mandato ainda não acabou e fez criticas a ausência de vereadores da mesa 
diretora, enfatizou sua atuação frente a primeira secretaria desta casa de leis. Fez algumas reflexões a respeito da 

sua atuação e que o prefeito havia falado que faria a maioria dos vereadores e o primeiro mais votado seria o 

presidente, fato que o vereador disse que não acontecerá. Falou que o prefeito eleito ligou e pediu que a lei de 
regularização da taxa de iluminação publica não fosse promulgado e o vereador Peninha não tem coragem de pedir 

a promulgação do mesmo. Disse que o professor Ribamar foi a secretaria municipal de educação e fez ameaças e 
terrorismo com os profissionais da mesma  falando que “quem não tirou férias não iria mais tirar” e que iria trocar 

alguns de cargos. Parabenizou o vereador Nicodemos Aguiar pela eleição, assim como os demais que se elegeram 

pela primeira vez. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, falou sobre o resultado das eleições e que tem 
que respeitar a decisão do povo. Parabenizou os vereadores eleições e que entrarão no seu primeiro mandato e que 

não se arrepende de nada, nem de apoiar a prefeita municipal. Pediu sabedoria aos novos vereadores eleitos e 
agradeceu a todos que mais uma vez acreditaram no seu mandato. ORDEM DO DIA: Não houve matéria para ser 

lida. 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. 
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