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Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da Décima 
Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Ao primeiro dia do mês de Março, 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. O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, solicitando 
a primeira secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Agnaldo Cirino de Oliveira 
Santos, Célia Martins de Souza, Dirceu Biolchi, 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, 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 
064/2016-MP-NCIC de autoria do procurador de Justiça – Coordenador do Núcleo de Combate a 
Improbidade Administrativa e Corrupção que requisita o encaminhamento, no prazo de 10 dias, cópia integral 
em meio físico ou digital, do processo de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou irregularidades 
pela Administração Municipal de Itaituba nos anos de 2013/2014. Oficio nº 107/SSL de autoria da 
Assembleia Legislativa do Estado que encaminha cópia do Requerimento nº 646/2015 de autoria do deputado 
Hilton Aguiar aprovado no dia 16 de dezembro de 2015. CARTA de autoria do Ministério da Educação – FNDE 
que informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Oficio GAB. Antonio Lopes de Sousa nº 002/2016 que 
justifica sua ausência nas sessões dos dias 01 e 02 de março de 2016. Oficio 030/2016 CMDCA de autoria do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente que informa que acontecerá uma reunião no dia 01.03.2016 
conforme edital de convocação. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck 
dos Santos, falando sobre a audiência pública ocorrida no dia de ontem, que tratou sobre o transito de 
Itaituba. Disse que infelizmente os acidentes viraram rotinas, só este ano, já morreram 12 pessoas, um 
numero alarmante para um município do porte de Itaituba. Segundo pesquisas, o Brasil gasta muito com 
acidentes de transito, gasta valores elevados, que poderiam serem investidos com outros tipos de tratamento. 
Continuando o vereador falou que os carros apreendidos aqui pelo DETRAN continuassem aqui e não fosse 
para Santarém, conforme vem sendo noticiado. Prosseguindo usou da palavra o vereador Dirceu que os 
guardas de transito ficam muito tempo no porto da balsa organizando as filas dos veículos. Em seu 
entendimento, a empresa responsável é que deveria tomar pra se essa função, para não necessitar usar os 
funcionários públicos para esse serviço. Sobre o manifesto da BR 163 em prol da energia, disse que teve a 
participação em massa dos moradores da região. Infelizmente a prefeita não se fez presente ao ato.  
Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, disse que o transito matava muito, custava 
muito caro, e não se tomava as providencias para evitar a situação. O Edil mostrou a imagens de vários cães 
nas ruas, acrescentando que os mesmos poderiam trazer sérios prejuízos a população, como acidentes, 
doenças. Disse que era importante o setor de vigilância de zoonose a tomar as providencias cabível. 
Continuando o vereador falou sobre a instalação de um porto na comunidade do 28, denominado de 
Caramuru. Com a palavra o vereador Joao Paulo, falou sobre a audiência do transito, acrescentando que o 
numero de obitos era bem maior, pois o numero citado pelo colega Sadeck, era apenas os contabilizados pelo 
Corpo de Bombeiros. Ao final da audiência ficou nítido que está faltando mais eficiência por parte dos órgãos 
responsáveis. No entendimento do vereador, a audiência foi importantíssima. Diversos problemas foram 
colocados, que contribuem para o alto índice de acidentes, entre eles, a grande quantidade de buracos nas 
ruas. Continuando o vereador falou sobre as condições das estradas vicinais de nossa cidade,  acrescentando 
que seria interessante que a administração desse uma importância maior ao problema. Parabenizou os 
vereadores Wescley e Dirceu pela participação no movimento da BR. Prosseguindo usou da palavra o vereador 
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Manoel Diomar Santos Figueira, que parabenizou a vereadora Maria Almeida pela formação do seu filho no 
curso de engenharia. Continuando o vereador falou sobre o movimento da BR 163, elogiando a participação 
dos colegas envolvidos. Disse que estaria apresentando requerimentos na ordem do dia, solicitando ao poder 
competente a realização de uma ação social em comunidades do município. O Edil falou sobre a situação do 
muro da escola Águia do Saber, o qual corre o risco de desabar e por consequência trazer sérios prejuízos. 
Disse que estaria também solicitando a instalação de um micro sistema de abastecimento de água na decima 
rua do bairro da Liberdade. Finalizando o Edil falou sobre as necessidades e trabalhos em prol do bairro da 
Liberdade. Com a palavra vereadora Maria de Almeida Silva, que falou sobre a viagem do vereador Dirceu 
Biolchi a Brasília e parabenizou o mesmo pelas conquistas. Comentou sobre a audiência publica do transito 
acontecida na segunda feira e citou alguns fatos relatados pelo Tenente Coronel dos Bombeiros, senhor Ney 
Tito, onde foram citados dados estatísticos relacionados a acidentes de transito. Disse que os órgãos de 
fiscalização de transito no município estão defasados e o numero de agentes de transito não acompanham a 
demanda de veículos do município. Falou sobre o problema da dengue e a quantidade de pessoas que estão 
sendo infectadas pelo vírus da doença. Disse que precisar acionar a secretaria de saúde para promover 
palestras educativas para evitar a proliferação do mosquito que transmite o vírus da dengue. Com a palavra o 
vereador Wescley Silva Aguiar, que parabenizou a câmara pela realização da audiência publica para discutir os 
problemas relacionados com o transito no município. Disse que a sede do DETRAN no município está 
desestruturada e que há um terreno para fazer a permuta do município com estado para construção de uma 
nova sede com pátio adequado. Mostrou imagens de um movimento da população da Transgarimpeira que 
clama por energia e anunciou que a viagem para Brasília foi produtiva e parabenizou todos que foram 
representando o estado. Falou que o governo do estado contribuiu para o movimento através de divulgação 
nas mídias televisivas e com passagens aéreas. Falou que estará visitando a comunidade de Crepurizinho e 
trará novidades. Com a palavra o vereador Iamax Prado, contou um fato de uma senhora que quer entregar 
um documento a prefeita municipal e não consegue por conta dos assessores. Desabafou que varias coisas 
foram cortadas incluindo o café que  não pode ser servido para os vereadores e demais pessoas e lamentou o 
fato do presidente não está aqui para ouvir pessoalmente. Trouxe reclamação dos moradores que recebem 
agua da COSANPA que agua está vindo com odor desagradável e cor amarelada, pediu que fosse enviado 
oficio a empresa responsável para devidas providencias. Parabenizou os vereadores pela viagem a Brasília e 
aos que participaram da audiência publica do transito. O vereador Isaac Dias encerrou a sessão por falta de 
quórum para votação da matéria em pauta e requerimentos e pediu que fosse colocada falta aos vereadores 
que assinaram o ponto e ausentaram do plenário. 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. 

 
 

Manoel Cordovil Diniz 
Presidente em exercício 
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2º Secretário 

  


