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

Legislativo da Décima Oitava Legislatura do ano de dois mil e dezenove. Aos vinte e sete 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. 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. PEQUENO EXPEDIENTE: 

MEMO nº 012/2019 – Gabinete do vereador Wescley Silva Aguiar que justifica o seu não 

comparecimento na sessão ordinária do dia 27/03. Oficio Gabinete do ver Dirceu Biolchi (SDD) nº 

0009/2019 que justifica sua ausência nas sessões dos dias 26 e 27 março de 2019. Oficio CMSI nº 

044/2019 de autoria do Conselho Municipal de Saude que solicita o uso da tribuna nesta sessão. 

MEMO nº 09/2019 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que solicita a homenagem da 

Resolução nº 04/2018 que seria para do dia 30/04 para o dia 24/04. Oficio nº 099/2019 – 

GAB/SEMDAS de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba em resposta ao Oficio GAB/PCMI nº 

169/2019 requerimento nº 243/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva. CARTA 

AMPORT – Nº 016/2019 de autoria da Associação das Empresas Portuárias e estações de 

transbordos da bacia Amazônica em resposta ao oficio circular nº 03/2019 – GAB/PCMI. Oficio nº 

033/2019-CMACS do FUNDEB de autoria do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB que envia relatório de vistorias nas escolas do município de Itaituba. O presidente 

concedeu o uso da tribuna ao senhor Josaias, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que falou 

sobre a Conferência da Saúde que ocorrerá no município nos dias 04 e 05 de abril e estendeu o convites 

aos edis desta casa e a população em geral e fez algumas denuncias a respeito da saúde. GRANDE 

EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou sobre a criação da 

secretaria de tributos do município e que provavelmente será o secretario desta pasta, comentando sobre 

novo cargo que assumirá. Falou sobre um possível caso de gripe suína ocorrida no Distrito de Moraes de 

Almeida e que se precisa apurar os fatos e denuncias que evolvem o caso da morte dessa criança. Pediu 

que a comissão de saúde da câmara acompanhasse esse caso em especifico e verificasse a veracidade 

dos fatos. Falou que provavelmente será sua ultima sessão nesta casa, pois se licenciará para assumir 

uma pasta no executivo municipal. Com a palavra o vereador Junior Pires, comentou sobre as reuniões 

que estão acontecendo em prol da criação do estado do Tapajós e que nesta casa de leis acorrerá uma 

audiência logo após a sessão para discutir o assunto com diversas autoridades da área, convidando a 
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todos os presentes.  Com a palavra o vereador David Quintero Salomão, comentou sobre o fato ocorrido 

em Moraes de Almeida em que uma ambulância estava sem combustível causando a morte de uma 

criança e que isso é um absurdo. Leu varias denuncias dos moradores do Distrito de Moraes em relação 

ao descaso do executivo municipal para com o distrito, comentando-os. Falou sobre os três milhões que 

foram para conta da prefeitura e que na lei diz que esse recurso era para compra de veículos e 

equipamentos para saúde, incluindo Moraes de Almeida que receberia uma camionete traçada, 

questionando onde está esse dinheiro. Pediu que essa denuncia fosse enviada ao ministério publico do 

estado e federal para devidas providencias. Falou sobre seus pedidos ao governador do estado sendo que  

os concursos do estado sejam feitos em Itaituba, a implantação do Campus da UEPA em Itaituba, 

pedindo que fosse enviado ofícios ao governo do estado, ao deputado federal Lucio Vale para 

providencias. Comentou sobre a obra de duplicação da transamazônica e que a mesma está com 

imperfeições pedindo que seja revisto o projeto de duplicação. Com a palavra o vereador Jose Belloni 

Nunes, falou sobre sua atuação nos dois anos e alguns meses de mandato e que se precisa falar a 

verdade quando for preciso. Falou que o enfermeiro responsável teve culpa em não socorrer a criança no 

distrito de Moraes de Almeida. Disse que existe coisas boas e ruins e o gestor municipal procurar 

melhorar a saúde no município e região, parabenizando o mesmo pela ação. Falou sobre os investimentos 

em torno de 800 milhões para o Distrito de Miritituba e que se precisa de mais atenção para os outros 

setores. Fez agradecimentos aos presidentes de bairros eleitos da floresta e fez homenagem aos artesãos 

de Itaituba. Com a palavra o vereador Etevaldo Pereira Lima, mostrou se triste por ver colegas 

vereadores que não enxergam as benfeitorias do executivo municipal e só vêem os lados negativos. Disse 

que pegam as matérias e distorcem contra o governo municipal, relacionando com a situação da morte de 

uma criança no distrito de Moraes de Almeida e não acredita que o pai só daria dinheiro para o 

combustível da ambulância se o enfermeiro o ressarcisse depois, pois um pai que ama seu filho daria até 

vida. Falou que o prefeito está fazendo obras no município e esta dando continuidade as que ficaram do 

governo passado. 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  

 
 

 
 
 


