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Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dois dias 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 do vereador João Bastos Rodrigues, primeiro 
secretario o vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo secretário o vereador Antonio Lopes de 
Sousa. O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, solicitando a primeira 
secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Antonio Lopes de Sousa, Agnaldo 
Cirino de Oliveira Santos, Célia Martins de Souza, Dirceu Biolchi, Isaac Rodrigues Dias, João 
Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos,Manoel Cordovil Diniz, Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, 
Nicodemos Alves de Aguiar, 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. O presidente propôs que não houvesse leitura da matéria em pauta por 
falta de energia e propôs que não fosse feito o uso da palavra por parte dos vereadores. A energia voltou 
e a sessão prosseguiu normalmente. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 013/2016 de autoria da 
Prefeitura Municipal de Itaituba que solicita autorização para utilizar o Plenário desta casa de leis para 
realização de audiência publica da prestação de contas do município de Itaituba referente ao 3º 
Quadrimestre de 2015. CONVITE de autoria da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará que convida para aula inaugural da 1ª etapa do Ensino Fundamental modalidade EJA-PPL, convênio 
entre SUSIPE e SEMED, datada para o dia 01 de março do ano corrente. CE JURIDICO 31/2016 de 
autoria das Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA que informa procedimentos internos para garantir 
melhoria continua do atendimento a seus consumidores. Programa de Qualificação Gestão Ambiental que 
encaminha cartilha do Programa de Qualificação da Gestão Ambiental – Municípios do Bioma Amazônia – 
PQGA. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, que falou 
sobre as ações que acontecerão nas Comunidades do município e parabenizou a prefeita municipal pelos 
trabalhos. Falou que serão concluídos os trabalhos de conclusão da obra da Praça CEU no Bairro da 
Floresta. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, pediu ao líder de governo que 
clamasse para prefeita que recuperasse o trecho na frente do mercado municipal próximo a casa do 
presidente desta casa. Comentou sobre a construção do Hospital Regional e que conversou com 
responsável e a obra está suspensa por falta de pagamento e citou que a mesma coisa está acontecendo 
com a pavimentação da Estrada do BIS. Falou da importância do profissional na área de ortopedia e que 
o município possui um ortopedista que não mora no município e quando vem atende mais de 80 pessoas 
em um dia. Disse que centenas de pacientes ficam esperando no hospital regional de Santarém 
esperando sua vez e que essa humilhação poderia ser evitada. Sugeriu que a prefeitura municipal 
revisasse o contrato com as empresas que compõe a ATAP e as responsabilizasse. Pediu fosse feito um 
documento e encaminhado aos deputados estaduais pedindo providencias a respeito da suspensão da 
obra do hospital regional no município. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, comentou que o 
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numero de voos para levar pacientes para o hospital regional atualmente é maior do que no governo 
passado e que a construção do hospital regional diminuirá a demanda de voos. Mostrou imagens da obra 
de construção do hospital regional e fez comentários a respeito das mesmas. Disse que há poucos 
funcionários trabalhando na obra do hospital e mostrou imagens da construção do Centro de Reabilitação 
e que não irá ficar pronto nesse mandato. Com a palavra o vereador Iamax Prado, comentou sobre as 
obras do hospital regional e que em reunião com o responsável do consorcio pela obra e que o mesmo 
não pode dar maiores informações relacionados aos atrasos dos pagamentos. Lembrou que pediu que 
esta casa enviasse documentos pedindo informações a cerca da obra do hospital e deseja que as 
informações não passem de especulações. Falou que pediu informações a um senhor chamando Paulo 
Henrique que está a frente da obra do hospital e o mesmo questionou de qual partido e quem o vereador 
apoiava no município, o edil deixou repudio e relatará aos deputados tal atitude. Pediu que fosse oficiado 
a secretária de saúde pedindo informações de quando será inaugurado o posto de saúde a pedido dos 
moradores do km 5. O presidente propôs que não houvesse intervalo regimental e colocada a proposta 
em discussão e votação a mesma foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 
067/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que solicita ao governo do estado do Pará, que 
viabilize de suas possibilidade junto ao setor competente a implantação de uma agencia do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no município de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 
068/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que solicita ao executivo municipal que interceda 
junto a secretaria de infraestrutura que dentro de suas possibilidades execute o recapeamento na rua que 
dá acesso ao aeroporto de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 089/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar 
Santos Figueira, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e o 
senhor Walfredo Marques, secretario de governo, a fim de que seja feito uma parceria com as secretarias 
de Planejamento, Saúde, Semdas e Infraestrutura para realização de um trabalho de Ação Social na 
Comunidade de São Luiz do Tapajós, com serviços de limpeza das ruas, extração de dentes, cortes de 
cabelos, emissão de RGs, titulo de eleitor e bolsa Familia e outros. REQUERIMENTO Nº 090/2016 de 
autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de 
Oliveira, prefeita municipal e o deputado Junior Ferrari, a fim de que através de uma emenda parlamentar 
seja feito a instalação de micro sistema de abastecimento de agua no espaço do posto de saúde da 
travessa 15 de agosto, entre 10ª e 11ª ruas.  REQUERIMENTO Nº 091/2016 de autoria do vereador 
Manuel Diomar Santos Figueira, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita 
municipal e o senhor Walfredo Marques, secretario de governo, a fim de que seja feito uma parceria com 
as secretarias de Planejamento, Saúde, Semdas e Infraestrutura para realização de um trabalho de Ação 
Social na Comunidade de Barreiras, com serviços de limpeza das ruas, extração de dentes, cortes de 
cabelos, emissão de RGs, titulo de eleitor e bolsa Familia e outros. REQUERIMENTO Nº 092/2016 de 
autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeita municipal e ao Secretario Municipal de Infraestrutura senhor Daniel Costa Alencar, solicitando o 
serviço de recapeamento na 15ª rua do Bairro Bela Vista, Travessa 13 de maio até o fim da mesma. 
REQUERIMENTO Nº 093/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, requer o envio de oficio a 
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senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal solicitando a SEMINFRA que recupere a 4ª e 6ª ruas 
do Bairro Jardim das Araras. REQUERIMENTO Nº 094/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, 
requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, para que por meio de 
convenio viabilize a construção de um terminal Hidroviário para atender a demanda do município de 
Itaituba. REQUERIMENTO Nº 095/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e aos secretários de Infraestrutura e 
Educação, que seja feito o aterro e colocação de 79 Manilhas (bueiros) na lateral da Escola Águia do 
Saber. REQUERIMENTO Nº 098/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o envio de 
oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao Secretario Municipal de Infraestrutura 
senhor Daniel Costa Alencar, solicitando o serviço de recapeamento da 6ª rua com 13 de Maio até a 
Transamazônica. REQUERIMENTO Nº 099/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao Secretario Municipal de 
Infraestrutura senhor Daniel Costa Alencar, solicitando o serviço de recapeamento da 4ª rua da Raimundo 
Preto até a Cerâmica Tarumã. REQUERIMENTO Nº 100/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de 
Souza, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao Secretario 
Municipal de Infraestrutura senhor Daniel Costa Alencar, solicitando o serviço de recapeamento da 8ª rua 
com 13 de Maio até as proximidades da Escola Anchieta. Requerimentos após lidos, discutidos e votados, 
todos foram aprovados por unanimidade. Requerimento verbal de iniciativa do vereador Wescley Silva 
Aguiar e Dirceu Biolchi, requer fazer uma sessão solene na comunidade de Crepurizinho e Crepurizão. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal de iniciativa da vereadora Maria de Almeida Silva, 
requer a entrega de comenda as 14 lideranças que participaram do Movimento em Prol da 
Transgarimpeira. Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal de iniciativa da vereadora Maria de 
Almeida Silva, que solicita informações a cerca do ultimo concurso publico municipal contendo a relação 
dos classificados e convocados, bem como dos nomeados, solicita ainda a prorrogação do concurso. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento verbal de iniciativa do vereador Isaac dias, que  seja feita uma 
homenagem com entrega de comenda aos lideres do Movimento Pro-energia realizado na 
Transgarimpeira que reivindicando Luz para toda comunidade. Aprovado por unanimidade. E 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. 
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