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Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Primeiro Período Legislativo da 

Décima Oitava Legislatura do ano de dois mil e dezenove. Aos dezenove dias do mês março, do 

corrente ano, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder 

Legislativo Municipal, às 09h15min, no Plenário Carlos Roberto Cabral Furtado, na Câmara Municipal de 

Itaituba, sob a presidência, em exercício, do vereador Raimison Antonio de Abreu Santos, primeiro 

secretario o vereador Emanoel do Livramento Pires Junior, segundo secretario o vereador Jose Belloni 

Nunes. 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, 

Antonia Pereira Farias, Diego José Mota Freitas, Emanoel do Livramento Pires Junior, 

Etevaldo Pereira Lima, João Bastos Rodrigues, José Belloni Nunes, Luiz Fernando Sadeck dos 

Santos, Maria de Almeida Silva, Raimison Antônio de Abreu Santos e Wescley Silva Aguiar. 

Havendo número legal de vereadores o presidente deu por aberta a sessão deste dia e solicitou ao 

vereador Emanoel do Livramento Pires Junior que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: OFICIO N 048/2018 – Justificativa de falta Vereador Manoel 

Rodrigues de Sousa. MEMO Nº 013/2019 justificativa de falta Vereador David Quintero Salomão. MEMO 

Nº 011/2019 GAB/VER. DANIEL DO POSTO DADO  Justificativa de falta. OFICIO Nº 0193/2019 – MP/4 PJI 

– Resposta Requerimento n 063/2019. OFICIO 217/2019/PRM/IAB/GABI – Resposta ao oficio nº 

0057/2019. OFICIO GAB/PMI N 050/2019 – RESPOSTA REQUERIMENTO N 059, 070, 071, 098, 099, 060, 

061, 062, 063, 072, 070, 081, 064, 065, 066, 067, 068, 077, 078, 079, 080, 075, 076, 082, 083, 084, 

085, 086, 089, 088, 092, 093, 096, 097/2019. OFICIO HAB/SEC/GOV N 009/2019 – resposta 

requerimento n 054/2019. SEMSA-HUMANIZASUS ITAITUBA – convite. OFICIO N 087/2019-GAB/SEMDAS 

– Resposta requerimento n 167/2019. OFICIO GAB/PMI N 051/2019 – resposta indicações n 005/2019. 

Projeto de lei para tramitação: Projeto de lei nº 029/2019 de autoria do vereador Raimison Antonio de 

Abreu Santos que institui o “Congresso desperta”, promovido pela igreja de Deus na Amazonia, incluindo 

no calendário oficial de datas e eventos do município de Itaituba e dá outras providencias. Projeto de lei 

nº 030/2019 de autoria do vereador David Quintero Salomão, que altera o o inciso I do artigo 12º da Lei 

municipal nº 1.866/2017 que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros em 

motocicletas moto taxi, no município de Itaituba e dá outras providencias. Os referidos projetos foram 

enviados a sala de comissões para analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador 

Luiz Fernando Sadeck dos Santos, comentou sobre o projeto de lei de autoria do executivo municipal que 

tramitará nesta sessão e que põe a diretoria de tributos com status de secretaria. Falou sobre o processo 

que o levou a ser convidado a ser diretor de tributos do município e que será uma oportunidade nova. 

Falou da importância da audiência publica que ocorrerá no Distrito de Miritituba que tem como iniciativa o 

vereador José Belloni e que será bom para esclarecimentos para população. Comentou sobre sua visita a 

Empresa SERABI e a mina de extração e explicou sobre diversas situações e reclamações que a empresa 

vem sofrendo. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, que falou sobre as criticas que vem 

recebendo por conta da sua possível saída do PSDB e que está na base do prefeito e não pretende sair. 

Disse que vai pra onde é mais valorizada e onde terá mais espaço. Parabenizou o prefeito municipal pelas 

obras nas ruas da cidade. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, falou sobre o inicio do governo 
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do estado e que está chateado com o que o mesmo está fazendo com sua base e noticiou que o 

governador do estado estará visitando a cidade amanhã. Falou que leu um noticia em um blog em que os 

vereadores de Santarém estão criticando a prefeitura de Itaituba por mandar pacientes para serem 

tratados no hospital regional de Santarém. Disse que existe um pacto entre as prefeituras e recebem 

recursos pelos pacientes encaminhados a Santarém. O presidente propôs que não houvesse intervalo 

regimental de 15 minutos. Colocada a sugestão em discussão e votação a mesma foi aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 231/2019 de autoria do vereador Emanoel do 

Livramento Pires Junior, requer o recapeamento ou operação tapa buraco em toda extensão da 25ª e 29ª 

rua. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 233/2019 de autoria do vereador David Quintero 

Salomão, requer envio de oficio ao Superintendente do Sistema Penal do Estado do Pará, Dr. Jarbas 

Vasconcelos, para que informe: Quanto a existência do Projeto de construção de uma nova unidade 

prisional no município de Itaituba; Caso exista o projeto, qual a previsão para inicio das obras; Da 

possibilidade de agendamento de visita do ilustre superintendente ao Municipio de Itaituba, para 

realização de vistoria in loco para verificação da condição atual da unidade prisional. REQUERIMENTO Nº 

234/2019 de autoria do vereador David Quintero Salomão, requer do executivo municipal e setor 

competente COMTRI, as seguintes informações: Relatório das ações que são desenvolvidas voltadas ao 

combate do transporte clandestino no município de Itaituba. Listagem dos veículos apreendidos contendo 

nome do proprietário e placa do veiculo. Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 235/2019 de 

autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer do executivo municipal para que determine 

o setor competente a estudar a possibilidade da construção de uma praça no Distrito de Campo Verde Km 

30 Bairro Mirasol. REQUERIMENTO N 236/2019 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 

requer do executivo municipal o asfaltamento de todas as travessas do Bairro Jardim Aeroporto. 

REQUERIMENTO Nº 237/2019 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer do 

executivo municipal a construção e reforma de passarelas na Vila Nova e Vila Caçula. Aprovados por 

unanimidade. REQUERIMENTO Nº 238/2019 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer do 

executivo municipal e ao setor competente que viabilize junto ao secretario municipal de saúde a 

ampliação da estrutura física do hospital municipal de Itaituba. Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 239/2019 de autoria do vereador Raimison Antonio de Abreu Santos, requer do 

executivo municipal a reforma do refeitório do Hospital Municipal de Itaituba. Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 240/2019 de autoria do vereador Raimison Antonio de Abreu Santos, requer do 

executivo municipal a construção de mais um pavilhão com dez enfermeiras, o que totalizará a quantia de 

50 novos leitos. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 241/2019 de autoria da vereadora 

Antonia Pereira Farias, requer do executivo municipal a reforma da quadra da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Emanuel Nunes da Agrovila Nova Esperança, Comunidade 22. REQUERIMENTO Nº 

242/2019 de autoria da vereadora Antonia Pereira Farias, requer do executivo municipal os serviços de 

limpeza e terraplanagem nas ruas da Agrovila Nova Esperança, Comunidade 22. REQUERIMENTO Nº 

243/2019 de autoria da vereadora Antonia Pereira Farias, requer do executivo municipal a realização de 

um mutirão com serviços de saúde e assistência social na Agrovila Esperança, Comunidade 22. 

REQUERIMENTO Nº 244/2019 de autoria da vereadora Antonia Pereira Farias, requer do executivo 
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municipal a instalação de refletores no campo de futebol da Agrovila Nova Esperança, Comunidade 22. 

REQUERIMENTO Nº 245/2019 de autoria da vereadora Antonia Pereira Farias, requer do executivo 

municipal a aquisição de um DVD e uma televisão para escola de ensino fundamental Emanuel Nunes da 

Agrovila Nova Esperança, Comunidade 22. REQUERIMENTO Nº 246/2019 de autoria da vereadora Antonia 

Pereira Farias, requer do executivo municipal a perfuração de um poço artesiano e colocação de uma 

caixa d’agua na Comunidade São Benedito. Aprovados por unanimidade. MOÇÃO Nº 12/2019 de autoria 

do vereador Wescley Silva Aguiar, requer aprovação para moção de reconhecimento ao 53º Batalhão de 

Infantaria de Selva de Itaituba, por ter enviado militares desta instituição para participarem da operação 

batizada de “Acolhida” em Pacaraima-PA. MOÇÃO Nº 13/2019 de autoria do vereador Wescley Silva 

Aguiar, requer aprovação de moção de aplausos e reconhecimento aos militares do 53º Batalhão de 

infantaria de Selva de Itaituba que participaram da operação batizada “Acolhida” em Pacaraima-RR. 

MOÇÃO Nº 14/2019 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer aprovação de moção de 

congratulações motivada pelo dia “Mundial de Conscientização do autismo, celebrado em 02 de abril por 

iniciativa da ONU, a ser dedicadas aos apoiadores e defensores da conscientização sobre a síndrome no 

município de Itaituba”. Aprovadas por unanimidade. MOÇÃO Nº 15/2019 de autoria da vereadora Antonia 

Pereira Farias, requer aprovação de moção de aplausos a senhora Antonia Lemos Gurgel, pelo brilhante 

trabalho frente a presidência do Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba – SIPRI. Aprovada por 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 19/2019 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, indica ao executivo 

municipal que seja criada a “Sala Azul”, composta por uma equipe multidisciplinar nas dependências da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SEMDAS, para atender a população com 

transtorno de espectro autista (TEA). Indicação será enviada ao executivo municipal para devidas 

providencias. Não Havendo mais matérias a tratar o presidente deu encerrada a sessão e pediu que fosse 

lavrada a presente ata que será lida e aprovada, pela mesa diretora assinada. 

Eu...................................................., Emanoel do Livramento Pires Junior, primeiro secretario em 

exercício, a subscrevi e assino.  

 

Raimison Antonio de Abreu Santos                                                   José Belloni Nunes 

           Presidente em exercício                                                            2º Secretário ad-hoc 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


