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

Oitava Legislatura do ano de dois mil e dezenove. Aos doze 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 Daniel Martins dos Santos, 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. 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: OFICIO N 0034/2019 – resposta do REQUERIMENTO Nº 65/2019 e 

66/2019. OFICIO Nº 044/2019 que encaminha as leis municipais nº 3.212/2018, Nº 3.213/2018. Projetos de 

leis para tramitação: Projeto de lei nº 007/2019 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, dispõe sobre a 

criação do “Programa Municipal de incentivo a pratica de futebol feminino”. Projeto de lei nº 008/2019 de 

autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e ambulâncias 

possuírem maca e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obesas. Projeto de lei nº 009/2019 de 

autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, institui no calendário de eventos oficiais do município de Itaituba a 

semana municipal de educação física e dá outras providencias. Projeto de lei nº 010/2019 de autoria do 

vereador Wescley Silva Aguiar, dispõe sobre a criação do “Programa municipal de qualidade do servidor 

publico”. Projeto de lei nº 011/2019 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, dispõe sobre a instituição da 

semana municipal de prevenção a quedas, especialmente entre idosos e dá outras providencias. Projeto de lei 

nº 012/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Rua das 

Garças” a 41ª rua do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei 

nº 013/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Rua Carijo” a 

42ª rua do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei nº 

014/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Rua dos Pardais” a 

39ª rua do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei nº 

015/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Rua Beija Flor” a 

40ª rua do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei nº 

016/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Rua Sabiá” a 43ª 

rua do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei nº 017/2019 de 

autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Rua Curió” a rua S do 

Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei nº 018/2019 de 

autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Avenida Arara Maracanã” a 1ª 

travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei nº 

019/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Avenida Arara 

Azul” a 2ª travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de lei 

nº 020/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Avenida Arara 
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Canidé” a 3ª travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto de 

lei nº 021/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Avenida 

Ararajuba” a 4ª travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. Projeto 

de lei nº 022/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de “Avenida 

Arara Vermelha” a 5ª travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. 

Projeto de lei nº 023/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de 

“Rua Mutum” a 6ª travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. 

Projeto de lei nº 024/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de 

“Rua Andorinha” a 7ª travessa do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. 

Projeto de lei nº 025/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, dispõe sobre a denominação de 

“Rua Bem-te-vi” a 38ª rua do Loteamento Novo Paraíso no Bairro do Piracanã e dá outras providencias. 

Projeto de lei nº 026/2019 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, dispõe sobre a mão única 

o trafego de veículos na Avenida Fernando Guilhon, sentido Jardim das Araras Rodovia Transamazônica e dá 

outras providencias. Projeto de lei nº 027/2019 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 

dispõe sobre a mão única o trafego de veículos na Rodovia Transamazônica, sentido Jardim das Araras 

Rodovia Transamazônica e dá outras providencias. Os referidos projetos foram enviados a sala de comissões 

para analise e parecer. Para Tramitação: Resolução nº 13.454 de 31/08/2017 – Parecer prévio do Tribunal de 

Contas dos Municipios do Estado do Pará referente ao Processo nº 360012013-00 – Prestação de Contas da 

Prefeitura Municipal de Itaituba sob responsabilidade da senhora Eliene Nunes de Oliveira, no exercício 

financeiro de 2013. A referida prestação de contas foi enviada a sala de comissões para analise e parecer. 

Projetos de lei para votação: Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao 

Projeto de lei nº 001/2019 de autoria do vereador Manoel Rodrigues de Sousa, institui o dia de presidentes de 

Associações de Bairros e Comunidade Rurais, no município de Itaituba e dá outras providencias. Os membros 

da comissão decidiram exarar parecer favorável ao projeto. Colocado o parecer em discussão e votação o 

mesmo foi aprovado juntamente com o projeto em tela. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, 

Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 003/2019 de autoria do vereador Manoel Rodrigues de Sousa, 

“Fica instituído e inserido no calendário oficial de eventos da Câmara Municipal de Itaituba a comenda 

Obrigado Servidor” e dá outras providencias. Os membros da comissão decidiram exarar parecer favorável ao 

projeto. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado juntamente com o projeto em tela. 

Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 005/2019 de 

autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, dispõe sobre a implantação da semana municipal do 

microempreendedor individual. Os membros da comissão decidiram exarar parecer favorável ao projeto. 

Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado juntamente com o projeto em tela. Parecer 

da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Veto Parcial ao Projeto de lei nº 050/2016 

de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, inclui a via sacra, realizada no município de Itaituba, no 

calendário oficial do município. Os membros da comissão decidiram exarar parecer favorável ao veto. Colocado 

o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado juntamente com o projeto em tela, com votos 

contrários dos vereadores David Quintero Salomão e Wescley Silva Aguiar. Parecer da Comissão Permanente 

de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 030/2019 de autoria do executivo municipal, dá 

nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 2.398/2012 e dá outras providencias. Os membros da comissão 

decidiram exarar parecer favorável ao projeto. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi 
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aprovado juntamente com o projeto em tela. Projetos de Resolução para votação: Parecer da Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº 001/2019 de autoria da mesa 

diretora que busca a democratização da discussão e os direitos da população de Itaituba no Projeto da EF 170-

FERROGRÃO. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado juntamente com o projeto em 

tela. O vereador Diego José Mota Freitas pediu vista do Projeto que estende o horário de funcionamento de 

bares e casas noturnas em Itaituba. O presidente colocou a sugestão em discussão e votação e a mesma foi 

aprovada por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Junior Pires, comentou sobre 

o projeto que altera o funcionamento dos bares e casas noturnas em Itaituba e que a maioria dos acidentes de 

transito ocorre pelo consumo abusivo de bebida alcoólicas. Citou que em outras cidades que diminuíram o 

horário de funcionamento e diminuíram a violência e os acidentes, enfatizando que será melhor para a 

segurança do município. Comentou sobre sua moção de aplausos e reconhecimento que tramitará nesta 

sessão a Igreja Assembléia de Deus pela passagem de sua fundação. Falou sobre o projeto de revogação da 

lei que doou um terreno para ASFITA e que a área destinada no projeto não é a que o prefeito irá doar. Com a 

palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, disse que sempre defendeu os empreendimentos que se 

implantam na cidade e região. Falou que a denuncia feita contra SERABI por conta de ex funcionários 

insatisfeitos com a empresa. Falou que fará uma visita técnica e que irá fazer uma reunião com os funcionários 

sem intervenção de diretores para ouvir suas demandas e reclamações. Em relação ao projeto de alteração 

dos funcionamentos dos bares em Itaituba e que os proprietários dos mesmos ficaram de trazer uma proposta 

para esta casa e até agora nada. Disse que os vereadores terão que tomar uma decisão para resolver o 

problema. Finalizou seu discurso falando de seu requerimento que pede a implantação da pericia em Itaituba 

para casos de acidentes de transito. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, falou sobre a 

passagem ao dia internacional da mulher comemorado no dia 08 de março e fez algumas reflexões do papel 

da mesma na sociedade e a luta por igualdade social. Falou que as mulheres precisam ser mais respeitadas 

nas suas opiniões. Parabenizou o prefeito municipal pelos trabalhos de recuperação da estrada do DNER, onde 

mora a mais de 28 anos. Disse que o prefeito está atendendo os requerimentos dos vereadores e agradeceu 

muito por isso. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, comentou sobre os pontos de vista de cada 

vereador tem nesta casa de leis em relação aos assuntos e demandas que entram nesta casa. Falou que dos 

123 servidores cerca de 10% estão insatisfeitos e falam mal do seu trabalho fazendo uma analogia as 

denuncias contra SERABI e comentou sobre a visita feita a empresa SERABI e fez alguns esclarecimentos a 

respeito de demandas. Disse que falar mal da empresa SERABI em Itaituba é fácil e que a mesma ajuda três 

comunidades que ficam distantes da sede do município. Pediu mais atenção as denuncias feitas a empresa e 

que os vereadores não precisam marcar horário para visitá-la. Com a palavra o vereador David Quintero 

Salomão, registrou a presença da senhora Katia Pinheiro por ser eleita presidente do Residencial Piracanã e 

que tem requerimentos para recapeamento das ruas do bairro. Falou sobre um projeto de revogação da lei de 

doação de um terreno a ASFITA prometido em reunião pelo prefeito municipal e que o projeto aprovado nesta 

casa está errado e por isso a revogação. Questionou se o prefeito não leu o projeto que o mesmo fez e 

encaminhou a esta casa e leu um dispositivo constitucional que garante direito adquirido a ASFITA, deixando 

seu repudio a essa situação. Falou sobre uma denuncia protocolada na secretaria desta da casa do Conselho 

do FUNDEB denunciando a secretaria municipal de educação por irregularidades e citou algumas em escolas 

do município, falando do seu requerimento que pede informações a respeito. Com a palavra o vereador Dirceu 

Biolchi, falou sobre a situação da Transgarimpeira e as dificuldades que o município tem em fazer a 
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manutenção sem maquinários. Disse que hoje em dia não acontecesse mais esse problema, pois o prefeito 

adquiriu vários equipamentos. Convidou o edil David Salomão a visitar a vicinal transgarimpeira, pois o mesmo 

fala a respeito, mas não conhece a realidade. Disse que não admite falaram mal do prefeito, sendo que o 

mesmo está fazendo a recuperação da vicinal e recapeando as ruas da cidade. Com a palavra o vereador 

Etevaldo Pereira Lima, falou de sua satisfação em ser vereador juntamente com o governo executivo 

municipal. Disse que estão acontecendo obras esperadas há muito tempo, como a reformas das escolas do 

Distrito de Miritituba. Disse que quando for oposição mostrará os defeitos e as soluções para os problemas e 

parabenizou o prefeito municipal pelos trabalhos realizados nas ruas da cidade. Com a palavra o vereador 

Diego José Mota Freitas, falou sobre a oposição ao governo municipal e considera a mesma salutar. Disse que 

há problemas e que também existem varias obras em prol da população. Falou sobre o projeto da fazendo do 

agricultor, onde os mesmos terão cursos e aperfeiçoamentos para os pequenos agricultores da região. Falou 

sobre suas visitas a obras da estrada do DNER e que ficou de boa qualidade agradecendo o prefeito pela obra. 

Falou sobre o terreno doado a ASFITA através de lei e que o prefeito quer revogar a lei para doar a metragem 

correta prometida pelo prefeito. Em relação ao dinheiro do BRADESCO as explicações serão feitas e que os 

repasses foram legais. Finalizou seu discurso falando sobre o premio destaque empresarial que recebeu no 

ultimo fim de semana. Com a palavra a vereadora Antonia Pereira Farias, parabenizou o presidente por 

homenagear as mulheres servidoras desta casa de leis e prestigiá-las com um café da manhã ocorrido ontem 

de manhã. Falou da luta por igualdade entre homens e mulheres e pediu o fim da violência contra a mulher, 

fazendo reflexões a respeito. Falou sobre a situação do BRADESCO e que o dinheiro não foi usado para 

compra de maquinas, pois a prefeitura possui 31 maquinas para beneficio da população. 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 Nºº 187/2019 de autoria da vereadora 

Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal o serviço de recuperação dos pontos críticos da estrada 

que da acesso a comunidade Nova Esperança (São Jeromino). REQUERIMENTO Nº 188/2019 de autoria da 

vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal o serviço de revitalização da iluminação 

publica para todos os pontos onde não há iluminação no loteamento Novo Paraíso (Bairro Piracanã). 

REQUERIMENTO Nº 189/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal 

a recuperação dos pontos críticos da estrada que dá acesso a comunidade Ramal União I. REQUERIMENTO Nº 

190/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal o serviço de 

construção de um poço artesiano na escola Bentes Leite. REQUERIMENTO Nº 191/2019 de autoria da 

vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal para que seja disponibilizado um computador 

e uma geladeira para o posto de saúde da Comunidade Água Branca. REQUERIMENTO Nº 1922019 de autoria 

da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal o serviço de reforma da escola Joaquim 

Caetano Correa. REQUERIMENTO Nº 193/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do 

executivo municipal o serviço de recuperação do Ramal depois da Comunidade três irmãos (4 km). 

REQUERIMENTO Nº 194/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal 

o serviço de recuperação de todos os pontos críticos das estradas das Comunidades Três Irmãos e Arixi. 

Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 196/2019 de autoria do vereador Emanoel do Livramento 

Pires Junior, requer do executivo municipal o serviço de terraplanagem, calçamento e asfaltamento em toda a 

extensão da Travessa Leopoldo de Menezes Lobato. REQUERIMENTO Nº 197/2019 de autoria do vereador 

Emanoel do Livramento Pires Junior, requer do executivo municipal o serviço de recuperação, calçamento e 
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asfaltamento em toda a extensão da 22ª rua. REQUERIMENTO Nº 198/2019 de autoria do vereador Emanoel 

do Livramento Pires Junior, requer do executivo municipal a construção de uma quadra coberta, climatização 

das salas e reforma do parquinho da escola Gonçalo Nazaré dos Santos, Bairro Bom Jardim. REQUERIMENTO 

Nº 199/2019 de autoria do vereador Emanoel do Livramento Pires Junior, requer do executivo municipal o 

serviço de terraplanagem, calçamento e asfaltamento na Avenida Fernando Guilhon, Bairro Jardim das Araras 

(4ª rua) do perímetro da Travessa Raimundo Preto até o final. Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO 

Nº 200/2019 de autoria do vereador Manoel Rodrigues de Sousa, requer do executivo municipal a 

pavimentação com prioridade a principal rua de cada bairro, principalmente dos bairros de riscos como Vitoria 

Regia, Vale do Piracanã, Bairro da Coca, Bairro da Paz, Novo Paraíso, Bairro da Reicon, Bairro do Botinha. 

REQUERIMENTO Nº 201/2019 de autoria do vereador Manoel Rodrigues de Sousa, requer do executivo 

municipal a recuperação, urgente, da Travessa Leopoldo Menezes Lobato, entre a 30ª rua até a 33ª rua a 

Escola Aguia do Saber. REQUERIMENTO Nº 202/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer 

do executivo municipal o serviço de construção de uma casa de apoio para policia militar na Comunidade de 

Barreiras. REQUERIMENTO Nº 203/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo 

municipal a construção de um poço artesiano na comunidade de Barreiras. Aprovados por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 204/2019 de autoria do vereador Emanoel do Livramento Pires Junior, requer do 

executivo municipal o serviço de pavimentação da Avenida que interliga os residenciais Campo Belo, Cidade 

Nova e Viva Itaituba. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 205/2019 de autoria do vereador Daniel 

Martins dos Santos, requer do executivo municipal a construção de banheiros públicos na praça do congresso, 

masculino e feminino, ambos com acesso a pessoas com deficiência físicas e idosos. Aprovado por 

unanimidade. REQUERIMENTO Nº 206/2019 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer 

do executivo municipal o serviço de tapa buraco e recapeamento na vigésima oitava rua do Residencial Vale do 

Piracanã. REQUERIMENTO Nº 207/2019 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer do 

executivo municipal o serviço de tapa buracão e recapeamento na rua Dr. Nilson (atrás da escola Dom Pedro I) 

Bairro Bom Jardim. REQUERIMENTO Nº 208/2019 de autoria do vereador David Quintero Salomão, requer do 

executivo municipal e setor responsável que encaminhe, no prazo de quinze dias, as seguintes informações: A 

integra dos processos licitatórios relativos a reforma das escolas municipais: Haroldo Veloso, Magalhães Barata 

e Maria Aparecida de Souza Costa; O montante de recursos efetivamente gastos com as referidas reformas, 

com apresentação das notas fiscais pertinentes; Cronograma de execução das referidas reformas e suas 

respectivas planilhas de custo. REQUERIMENTO Nº 209/2019 de autoria do vereador David Quintero Salomão, 

requer do executivo municipal e setor competente para que informe e encaminhe no prazo de quinze dias: a 

relação dos veículos que prestam serviços de transporte escolar para o município de Itaituba, com suas 

respectivas placas, nome e cadastro de CPF ou CNPJ dos proprietários. Aprovados por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 210/2019 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer do executivo 

municipal o serviço de colocação das lâmpadas nas ruas do Bairro Bom Jardim, em todos os pontos 

necessários. REQUERIMENTO Nº 211/2019 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer 

do executivo municipal o serviço de asfaltamento da décima oitava rua Bairro São Tomé. Aprovados por 

unanimidade. REQUERIMENTO Nº 212/2019 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer 

envio de oficio ao Ministro de Infraestrutura, Tarcisio Freitas, no sentido de incluir no projeto de privatização 

da BR 163 a isenção do pagamento de pedágio dos pequenos veículos (carros de passeio). REQUERIMENTO 

Nº 213/2019 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer envio de oficio ao Ministro da 
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Infraestrutura, Tarcisio Freitas, ao Diretor Geral do ANTT, Mario Rodrigues Junior, ao diretor da empresa 

Estação da Luz Participações EDLP, Guilherme Quintella, no sentido de comparecer no dia e hora marcada por 

esta casa de leis para apresentar o projeto de construção da Ferrogrão. Aprovados por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 214/2019 de autoria do vereador Daniel Martins dos Santos, requer do executivo 

municipal o serviço de tapa buraco na Travessa São José. REQUERIMENTO Nº 215/2019 de autoria do 

vereador Daniel Martins dos Santos, requer do executivo municipal o serviço de tapa buraco nas ruas do Bairro 

Jardim America (Buriti). Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 216/2019 de autoria do vereador 

José Belloni Nunes, requer do executivo municipal uma ação social na Comunidade Monte Dourado. Aprovado 

por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 218/2019 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 

requer do executivo municipal e ao setor competente COMTRI, para que tome providencias dentro de 60 dias 

para que o órgão possa realizar as pericias nos acidentes de transito em Itaituba. Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 219/2019 de autoria do vereador Dirceu Biolchi, requer envio de oficio ao deputado Hilton 

Aguiar para que tome providencias no sentido de implantar um sistema de abastecimento de água no Distrito 

de Moraes de Almeida. REQUERIMENTO Nº 220/2019 de autoria do vereador Dirceu Biolchi, requer envio de 

oficio ao deputado Hilton Aguiar para que tome providencias no sentido de construir uma praça poliesportiva 

no Distrito de Moraes de Almeida. Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 221/2019 de autoria do 

vereador David Quintero Salomão, requer da Secretária de Assistência Social de Itaituba, senhora Solange 

Moreira de Aguiar, que informe e encaminhe a documentação solicitada nos seguintes termos: 1 – Quais foram 

os equipamentos adquiridos com montante de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) transferidos, 

sendo que tais recursos deveriam observar s preceitos do artigo 3º, parágrafo 1º da lei municipal nº 

3.024/2017, 2 – caso tenham sido adquiridos algum dos equipamentos enumerado no artigo 3º, parágrafo 1º 

da lei municipal nº 3.024/2017, seja encaminhado: processo licitatório, contrato proveniente do certame, notas 

fiscais de aquisição dos equipamentos, notas de empenho respectivas, comprovante de pagamentos, 3 – Caso 

não tenham sido adquiridos nenhum dos equipamentos enumerados no artigo 3º, parágrafo 1º da lei 

municipal nº 3.024/2017 informe qual a destinação dos referidos recursos encaminhando documentos 

comprobatórios da aplicação dos recursos. REQUERIMENTO Nº 222/2019 de autoria do vereador David 

Quintero Salomão, requer do Secretário de Saúde de Itaituba, senhor Iamax Prado Aguiar, que informe e 

encaminhe a documentação solicitada nos seguintes termos: 1 – Quais foram os equipamentos adquiridos com 

montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) transferidos, sendo que tais recursos deveriam observar s 

preceitos do artigo 3º, parágrafo 1º da lei municipal nº 3.024/2017, 2 – caso tenham sido adquiridos algum 

dos equipamentos enumerado no artigo 3º, parágrafo 1º da lei municipal nº 3.024/2017, seja encaminhado: 

processo licitatório, contrato proveniente do certame, notas fiscais de aquisição dos equipamentos, notas de 

empenho respectivas, comprovante de pagamentos, 3 – Caso não tenham sido adquiridos nenhum dos 

equipamentos enumerados no artigo 3º, parágrafo 1º da lei municipal nº 3.024/2017 informe qual a 

destinação dos referidos recursos encaminhando documentos comprobatórios da aplicação dos recursos. 

Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 223/2019 de autoria do vereador Manoel Rodrigues de 

Sousa, requer do executivo municipal e setor competente a implantação da iluminação publica no Bairro Vitoria 

Regia. REQUERIMENTO Nº 224/2019 de autoria do vereador Manoel Rodrigues de Sousa, requer do executivo 

municipal a implantação de bueiros próximo ao Clube Usina FUN, localizado na TRANSAMAZÔNICA próximo a 

7ª rua com escoamento até a galeria da 6ª rua. Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 225/2019 de 

autoria da vereadora Antonia Pereira Farias, requer do executivo municipal a reforma e cobertura da quadra de 
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esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental A Mão Cooperadora I. Aprovado por unanimidade. 

INDICAÇÃO Nº 12/2019 de autoria do vereador José Belloni Nunes, indica ao executivo municipal o projeto de 

lei que “Dispõe sobre o piçarramento do trecho de Moraes de Almeida até o Jardim do Ouro, e dá outras 

providencias”. INDICAÇÃO Nº 14/2019 de autoria do vereador David Quintero Salomão, indica ao executivo 

municipal o serviço de recapeamento em toda a extensão da Travessa São José. INDICAÇÃO Nº 15/2019 de 

autoria do vereador David Quintero Salomão, indica ao executivo municipal o serviço de terraplanagem e 

pavimentação asfaltica na 8ª travessa do Bairro da Liberdade. INDICAÇÃO Nº 16/2019 de autoria do vereador 

David Quintero Salomão, requer do executivo municipal o serviço de recapeamento em todo o trecho da 

Travessa João Pessoa, Bela Vista. Indicações serão enviadas ao executivo municipal para devidas providencias. 

MOÇÃO Nº 10/2018 de autoria da vereador Emanoel do Livramento Pires Junior, requer aprovação de moção 

de aplausos e reconhecimento para Gina Teles e Darlan Santos, pelo bom trabalho prestado na ASFITA. 

MOÇÃO Nº 11/2018 de autoria da vereador Emanoel do Livramento Pires Junior, requer aprovação de moção 

de aplausos e reconhecimento ao Centro de Evangelismo e Missão Nacional e Internacional da Assembléia de 

Deus em Itaituba – CEMINI, pelos seus 21 anos de fundação. Aprovadas por unanimidade. 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 Rodrigues de Sousa                                                   Emanuel do Livramento Pires Junior 
              Presidente                                                                                    2º Secretário 


