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

Legislativo da Décima Oitava Legislatura do ano de dois mil e dezenove. Aos vinte e seis 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 do vereador Manoel Rodrigues de Sousa, , primeiro secretario o 
vereador Raimison Antonio de Abreu Santos, segundo secretario o vereador Emanoel do Livramento Pires 

Junior. 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, Daniel Martins dos Santos, David Quintero Salomão, Diego José Mota 

Freitas, Dirceu Biolchi, Emanoel do Livramento Pires Junior, Etevaldo Pereira Lima, João 
Bastos Rodrigues, José Belloni Nunes, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manoel Rodrigues 

de Sousa, 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 Raimison Antonio de Abreu Santos que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

O presidente colocou as atas da 6ª e 7ª sessões ordinárias para discussão e votação, onde a mesma foi 

aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 012/2019 GAB/SEMINFRA/PMI de 
autoria da Secretaria de Infraestrutura em resposta ao requerimento ao oficio nº 012/2019 de 
autoria do vereador Etevaldo Pereira Lima. Oficio nº 033/2019-MP/3ªPJI de autoria do Ministério 
Publico do estado do Pará 3ª Promotoria de Justiça de Itaituba que encaminha a recomendação nº 
01/2019-MP/3ªPJI. CONVITE de autoria da Associação dso Moradores do Bairro São Tomé que 
convida para posse da nova diretoria da associação no dia 31/03/19 as 11 horas no Barracão da 
Igreja do Bairro. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 

falou do seu possível afastamento desta casa e que assumirá um cargo no executivo municipal. Comentou 
sobre a audiência ocorrida no Distrito de Campo Verde Km 30 requerida pelo vereador Jose Belloni Nunes 

onde puderam ver as demandas daquela população e parabenizou o mesmo pela iniciativa da reunião. 
Falou sobre uma reunião que teve com o prefeito municipal e puderam discutir sobre assuntos 
relacionados aos portos e a agenda mínima para o Distrito de Miritituba. Disse que os empreendimentos 

não podem só chegar e ganhar tem que deixar sua parcela de contribuição para a região e que a 
AMPORT cumpra a agenda mínima. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, falou sobre suas 

visitas as comunidades da região e pode ouvir e ver as demandas daquela população que sofre no 
período de inverno. Falou das dificuldades das vicinais e das pontes de acesso as mesmas. Com a palavra 
o vereador David Quintero Salomão, falou sobre a vitoria desta casa na justiça onde obriga o executivo 

municipal a parar de descontar valores indevidos do repasse da câmara municipal. Falou sobre a escola 
padre Jose de Anchieta e que está sem climatização causando transtorno para a população estudantil 

desta escola. Falou da visita do governador do estado e levou demandas citando-as, como que as provas 
dos concursos do estado sejam feitos no município de Itaituba, a retirada do presídio municipal da zona 
urbana, a implantação da UEPA no município, entre outras. Com a palavra o vereador Daniel Martins, 

falou sobre sua viagem a Belém e que se reuniu com o deputado Eraldo Pimenta levando demandas do 
município e região, enfatizando o sucesso nas viagens. Falou que esteve reunido com a secretaria de 
estado de educação e que discutiu e cobrou o transporte escolar para alunos da região. Disse que cobrou 

os diplomas dos alunos que terminaram ensino médio nas escolas do estado e ainda não receberam o 
mesmo. Pediu que fosse enviado oficio aos órgãos competentes pedindo sinalização vertical e horizontal 

nas ruas que estão sendo recuperadas e asfaltadas. Com a palavra o vereador Etevaldo Pereira Lima, 
falou sobre os recursos destinados na capacitação de água no Distrito de Miritituba e que não foi 
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investido nada nesse sentido. Falou sobre as obras e trabalhos do prefeito municipal em Miritiuba e 

agradeceu o prefeito por atender seus pedidos e seus requerimentos. Falou de um porto que será 
implantado com investimento de mais de 800 milhões em Miritituba e pediu atenção e união para esse 
projeto, enfatizando as condicionantes do distrito. Com a palavra a vereadora Antonia Pereira Farias, 

falou sobre a audiência no KM 30 e lamentou e se desculpou pela sua ausência. Falou sobre a visitar do 
governador do estado Elder Barbalho e que liberou 6 milhões em recursos para o município, melhorando 

vários setores da cidade. Falou que já existe no município 17 escolas com professores específicos de 
libras, respondendo o projeto de autoria do vereador Wescley Aguiar. Falou que esteve na comunidade 
Pedra Branca com a SEMDAS e sua equipe onde foi feita uma Ação social com retirada de documentos e 

outras coisas, parabenizando e agradecendo a todos os envolvidos. Com a palavra o vereador Diego 
Mota, falou sobre a reunião que ocorrerá amanha neste plenário em prol da criação do estado do Tapajós 

e que está vendo pouco movimento, no entanto convidou a todos para se fazerem presentes nesta 
reunião. 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 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...................................................., Raimison Antonio de 
Abreu Santos, primeiro secretario em exercício, a subscrevi e assino.  

 

Manoel do Livramento Pires Junior                                      Emanoel do Livramento Pires Junior 

           Presidente em exercício                                                                  2º Secretário  
 
 

 
 
 

 
 

 
 


