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

Legislativo da Décima Oitava Legislatura do ano de dois mil e dezenove. Aos vinte 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, David Quintero Salomão, Diego José Mota Freitas, Emanoel 

do Livramento Pires Junior, Etevaldo Pereira Lima, 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 nº 019/2019 Dir. Fiscal-PGM de autoria do Executivo 

Municipal que acusa o recebimento do Oficio nº 067/2019-MP/PJI, datado de 29/01/2019. CONVITE de 
autoria da Associação de Moradores do Residencial Vale do Piracanã I e II, que convida para uma reunião 
onde será tratados assuntos da comunidade dia 23 de março de 2019, as 17h30min, 1º Barracão da 

Comunidade. Oficio nº 04/2019 de autoria do Conselho Gestor de fiscalização dos investimentos e 
empreendimentos no Distrito de Miritituba – CONGEFIMI que solicita uma visita a estação de tratamento 

de água em Miritituba.  Oficio nº 041/2019-GAB/SEMSA de autoria da prefeitura municipal de Itaituba em 
resposta ao requerimento nº 126/2019. Projetos de leis para tramitação: Projeto de lei nº 031/2019 de 
autoria do vereador David Quintero Salomão, institui o sistema municipal de certificação da produção da 

agricultura familiar e do produtor/empreendedor de pequeno porte e médio porte e cria o selo de 
produção da agricultura familiar e do produtor/empreendedor de pequeno porte e médio porte no âmbito 

do município de Itaituba e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para 
analise e parecer. Projeto de lei para votação: Projeto de lei nº 011/2019 de autoria do executivo 
municipal que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.778/2014 e 

acrescenta dispositivo a Lei Municipal nº 2.824/2014. O vereador Wescley Silva Aguiar fez um pedido de 
vista ao projeto para que o mesmo passe pela comissão permanente de finanças e orçamentos. O pedido 
foi colocado em discussão e votação, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou sobre o projeto que foi 
retirado de pauta e que espera um outro projeto vindo da prefeitura colocando a coordenadoria de 

tributos como secretaria. Falou sobre as empresas instaladas em Miritituba e que citam que pagam 
impostos e há vereadores que questionam onde está esse dinheiro. Finalizou seu discurso parabenizando 
o vereador Jose Belloni pela reunião que ocorrerá no Distrito de Campo Verde. Com a palavra o vereador 

David Quintero Salomão, registrou a presença dos representantes da ASFITA e mostrou solidário a causa 
da associação. Falou sobre o Programa Líder do SEBRAE e a finalização da ultima etapa do mesmo, onde 

contou com a presença do diretor do ITERPA – Instituto de Terras do Pará. Disse que as terras do 
município e região precisam ser regularizadas para fomentar o desenvolvimento sócio econômico e 
convidou a todos os edis para verificar como se dará essa discussão. Comentou sobre o projeto de sua 

autoria que tramitou nesta sessão que trará benéficos para a agricultura familiar e produção local. Com a 
palavra o vereador José Belloni Nunes, falou sobre a triagem e estacionamento de caminhões e carretas 
no Distrito de Miritituba e que acredita que deve gerar algum imposto para o município e que não é 

arrecado, pedindo mais atenção do executivo para essa situação. Falou sobre a reunião que ocorrerá na 
próxima sexta feira no Distrito de Campo Verde e pediu que todos os vereadores participassem da mesma 
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e ouvirem as demandas da população daquele distrito. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, 

falou sobre que a policia federal não sabe identificar o transporte ilegal de ouro na região e acaba 
causando transtornos para alguns garimpeiros, situação que precisa ser revista. Comentou sobre a fala de 
um vereador de Santarém, dizendo que Itaituba manda os pacientes para o hospital da cidade e causa 

prejuízo para Santarém. Disse que Itaituba paga por todos os serviços que são feitos em Santarém para 
os pacientes. O vereador David Quintero Salomão sugeriu uma moção de repudio a esse vereador de 

Santarém pela infeliz fala. Com a palavra o vereador Etevaldo Pereira Lima, comentou sobre a situação da 
ASFITA e que os edis desta casa estão para ajudar no que for preciso. Falou sobre as reformas das 
escolas do Distrito de Miritituba e que logo estarão funcionando e parabenizou o prefeito municipal por 

atender seus requerimentos. Falou sobre os portos em Miritituba e que as carretas estão destruindo a 
transportuaria e causando prejuízo para população em Miritituba. Com a palavra o vereador Junior Pires, 

comentou sobre seu projeto que já tramitou nesta sessão e que pede o Sistema de Inspeção Municipal 
que beneficiaria os agricultores da região. Comentou sobre a fala do vereador de Santarém em relação ao 
município de Itaituba e pediu que fosse enviado nota de repudio ao mesmo. Falou sobre sua homenagem 

a SEMI da Igreja Assembléia de Deus, finalizando assim seu discurso. Com a palavra a vereadora Antonia 
Pereira Farias, registrou a presença da ASFITA em plenário e mostrou solidaria a sua causa. Parabenizou 
o vereador Junior Pires pela homenagem a igreja Assembléia de Deus em Itaituba pelos relevantes 

trabalhos em prol da população do município. Com a palavra o vereador Diego Mota, mostrou se 
preocupado com o índice de violência nas escolas e pediu que fosse enviado oficio a PM pedindo 

providencias de prevenção e oficio a Secretaria de educação do município para providencias devidas, 
dobrando a atenção para situação. 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: Não houve leitura de requerimentos, moções ou indicações. 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 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


