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

da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos onze 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, 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 e Wescley Silva Aguiar. Havendo número legal de 

vereadores o presidente solicitou ao vereador João Paulo Meister que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Carta Circular – 1129/2016-SCOA/GEVEN/DR/PA de autoria dos 
Correios que trata sobre a atualização da relação com as faixas de CEP das áreas com restrição para entrega – 

vigência 03/10/2016. Carta Circular – 1129/2016-SCOA/GEVEN/DR/PA de autoria dos Correios que trata 
sobre a atualização da relação com as faixas de CEP das áreas com restrição para entrega – vigência 03/10/2016. E-

Mail A/C GERC 8002328182 de autoria da CELPA/CORPORATIVO em resposta ao requerimento nº 395/2016. 

Oficio nº 001/2016 de autoria da Academia Artes Macias “Força e Equilibrio” que solicita o uso da tribuna nesta 
sessão deste dia 11 de outubro de 2016. Usou a palavra o senhor Sergio Carvalho, professor de educação física, 

mestre de kickboxer e instrutor da Academia Attack que falou sobre a atuação da academia e as conquistas dos 
alunos. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o Luiz Fernando Sadeck dos Santos, registrou o falecimento da 

senhora Raimunda Dantas e lamentou o fato e pediu fosse enviado uma moção de condolência a família enlutada. 

Falou sobre a Cooperativa Buburé e a sua atuação no município e região, bem como sua composição. Disse que a 
cooperativa está sendo ameaçada por outra empresa de Mato Grosso a Ouro e Prata que está fazendo as mesmas 

rotas e que essa empresa está ganhando a concessão para atuar no município e que vai a Belém e brigará pela 
cooperativa. Pediu o apoio de cada vereador e pedirá ao deputado Hilton Aguiar que ajude nesta causa. Pediu que 

fosse enviado oficio a prefeita solicitando a construção de uma passarela sobre o rio Itapacura para atender a 
população daquela região. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falou que continua trabalhando mesmo 

sem ser eleito e que a prefeitura municipal também tem que trabalhar, mesmo a prefeita não ter sido reeleita. 

Mostrou imagens de uma caçamba abandonada e que não foi tomada atitude para resolver o caso e continuou 
comentando sobre o dia mundial de combate a obesidade, hoje 11 de outubro de 2016. Falou sobre o curso de 

engenharia civil que acontece na UNOPAR e comentou sobre os demais cursos da universidade. Com a palavra o 
vereador Isaac Dias, deixou condolências a família da senhora Raimunda Dantas e comentou sobre a PEC 251/2016 

que já foi aprovada na câmara dos deputados em 1º turno e que causa arrocho nos estados e município. Disse que 

é a PEC da miséria que não diminui os impostos dos pobres e que o pior governo foi do Itamar Franco e que o do 
Temer não será diferente. Em relação a Cooperativa Buburé disse que a ARCON possui cargo indicado por politico e 

que existe troca de favores entre a Ouro e Prata e políticos. Disse que a Cooperativa deveria contratar um advogado 
para resolver o caso e não se iludir com políticos e procurar saber quem é o padrinho do diretor indicado da ARCON. 

Desafiou a alguém falar quem é o politico que indica o diretor da ARCON e que sabia que era o padrinho é o 
deputado Hilton Aguiar. Falou que a imprensa não divulga a empresa que se instalou e faz bingos na cidade de 

Itaituba e que essa empresa é de Santarém e que lá não se pode fazer bingos. Disse que a imprensa apoia os 

bingos e que deveria ser contra. Pediu que fosse enviado oficio a prefeitura solicitando informações sobre a 
arrecadação de impostos das empresas de bingo que se instalam na cidade. Com a palavra o vereador  Joao Paulo,  

que falou sobre a economia da região, citando as hidrelétricas, hidrovias, acrescentando que se tornou uma região 
de sonhos, onde se criou expectativas financeiras  diversas pessoas estão se instalando em Itaituba.  Fato este 

motivo de muita preocupação. Falou sobre a estrutura da empresa Buburé, dizendo que a mesma apresenta uma 

melhor instalação em comparação a empresa Ouro e Prata. Disse que este poder deve se manifestar para defender 
os interesses do povo de Itaituba. Falou sobre a importância do fortalecimento da economia, onde se tenha 

mercado e produção garantida. Lembrou que o município não consegue comprar sequer trinta por cento da 
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merenda escolar. que ela irá penalizar a saúde, educação e funcionalismo publico de um modo geral. Com a palavra 

a vereadora Maria Almeida, registrou a presença do vereador eleito senhor Nem. Em seguida a vereadora sugeriu 
colocou-se a disposição da empresa Bubure, informando que era solidaria aos problemas enfrentados pela mesma. 

Disse que esteve na comunidade de Pimental, onde pode verificar a grande necessidade da construção de uma 

ponte, pois os moradores vem sendo bastante penalizados sem condições de escoar seus produtos. Disse que a 
estrada e de suma importância pois dar acesso a varias vicinais, onde dezenas de agricultores trafegam diariamente. 

Prosseguindo usou da palavra o vereador Iamax Prado, o vereador falou sobre a permanência de um caçamba, onde 
a mesma está sendo desgastada, parada. Continuando o vereador lembrou que seu compromisso com o povo 

terminava no dia 31 de dezembro. Disse que estava faltando os trabalhos de coleta de lixo, estava um descaso total.  
O vereador falou da importância da prestação de serviço dos meios de transportes, especificamente os barcos. Falou 

da importância da empresa Buburé em Itaituba, que ao longo dos anos vem trabalhando arduamente. Lamentou a 

pouca importância dada pela ARCON aos problemas inerentes aos meios de transportes para com a região.  
Finalizando o vereador disse que o futuro prefeito deveria ter cautela, pois estava ocorrendo muitas negociadas, 

dispensa de dividas que irão prejudicar futuramente a arrecadação do município.  Disse que seria interessante que 
fosse feito uma auditoria nessas contas. Com a palavra o vereador Wescley Tomaz, que registrou a presença dos 

comunitários em plenário. Disse que o governador Simão Jatene poderia resolver da empresa Buburé. Disse que era 

importante se valorizar as empresas genuínas de Itaituba. Mas do que obrigação dessa casa ser parceira e apoiar. 
Disse que as auditorias eram importantes e o futuro prefeito deve faze-la a fim  de não se prejudicar 

posteriormente. Disse que deseja sucesso a próxima administração que tivesse habilidade para sobressair nas 
adversidades. Colocou-se a disposição da empresa Buburé. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 455/2016 de 

autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que requer uma audiência publica para discutir dos limites do 

municipio de Itaituba e Ruropolis e convidados representantes do IBGE, Deputados membros da Comissão territorial 
da ALEPA, governo do estado do Pará, Terra Legal, INCRA, DNPM, Prefeitos de Itaituba e Ruropolis, vereadores dos 

municípios citados. Requerimento nº 456/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer o serviços 
de asfaltamento da 10ª rua do Bairro da Liberdade. Requerimentos após lidos discutidos e votados foram todos 

aprovados por unanimidade. Indicação nº 020/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar que indica a 
prefeitura municipal a implantação e execução do projeto de lei que institui no municipio de Itaituba a “Semana 

municipal da Agricultura familiar a ser comemorada, anualmente, na ultima semana de julho”. Indicação nº 

021/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar que indica a prefeitura municipal a implantação e 
execução do projeto de lei que cria o “Programa de Horta Comunitária e familiar”. Indicações serão enviadas a 

prefeitura municipal para devidas providencias. 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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Presidente em exercicio 
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