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

Oitava Legislatura do ano de dois mil e dezenove. Aos treze 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, 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. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 

nº 041/2019 – GAB/SEMSA em resposta ao requerimento nº 126/2019. Oficio nº 004/2019 – Conselho 

Gestor de Fiscalização dos Investimentos e Empreendimentos no Distrito de Miritituba – CONGEFIMI. 

Projeto de lei para tramitação: Projeto de lei nº 028/2019 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, 

que institui no município de Itaituba a obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual – 

EPI, pelos profissionais coletores de lixo (garis) e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a 

sala de comissões para analise e parecer. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos a 

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. Os membros 

decidiram exarar parecer favorável ao Parecer do tribunal de Contas. Colocado o parecer em discussão e 

votação o mesmo foi aprovado por unanimidade, juntamente com a prestação de contas em questão. Os 

vereadores Diego Mota e David Quintero sugeriram que o tempo de uso dos vereadores fosse diminuído 

para cinco minutos, devido a outras duas reuniões que ocorrerão logo mais. A sugestão foi colocada em 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o 

vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, comunicou a todos que até na sexta feira pedirá licença legal 

desta casa de leis e assumirá o cargo de diretor de tributos do município e que o terceiro suplente 

assumirá sua vaga. Comentou sobre os desafios que terá no novo cargo que assumirá, enfatizando sua 

coragem para tentar resolver os problemas. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 

comentou sobre os trabalhos do prefeito municipal nas ruas da cidade e em bairros que necessitavam, 

agradecendo o prefeito municipal por atender seus requerimentos. Com a palavra o vereador David 

Quintero Salomão, fez alguns comentários a respeito da situação dos mais de 3 milhões repassados pelo 

BRADESCO e que o recursos seria destinado a compra de maquinários para a prefeitura. Disse que o 

recurso foi utilizado para outros fins e que o recurso foi desviado, causando uma ilegalidade conforme lei 

que foi aprovada nesta casa. Com a palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, mostrou se triste pela 

licença do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos e acredita no potencial do nobre edil frente ao novo 
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cargo que ocupará de desejou boa sorte. Falou que em 2020 ainda não será candidato a prefeito de 

Itaituba e que já tem compromissos políticos, enfatizando que quando for prefeito seus cargos 70% serão 

ocupados por mulheres. Falou sobre o recadastramento biométrico que ocorrerá a partir do dia 22 d abril 

na região garimpeira com o TRE Itaituba. Com a palavra a vereadora Antonia Pereira Farias, falou sobre a 

homenagem que ocorrerá hoje para as mulheres escolhidas pelos edis desta casa, parabenizando a todas. 

Falou sobre a licença do vereador Peninha desta casa e desejou boa sorte parabenizando o prefeito 

municipal pela indicação do vereador a diretoria de tributos. 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 217/2019 de autoria do vereador Luiz Fernando 

Sadeck dos Santos, requer envio de oficio ao secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade d Para, Dr. 

José Mauro Ó de Almeida, pedindo suspensão da operação de embarque de grãos da empresa Bertollini 

no Porto Implantado na CDP em Miritituba. Rejeitado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 226/2019 de 

autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal o serviço de construção de 

um poço artesiano no Bairro Vale do Tapajós. REQUERIMENTO Nº 227/2019 de autoria da vereadora 

Maria de Almeida Silva, requer do executivo municipal o serviço de construção de um poço artesiano na 

Comunidade Vila Braga. Aprovados por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 228/2019 de autoria do 

vereador José Belloni Nunes, requer aprovação para uma singela homenagem aos artesãos de Itaituba. 

Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 229/2019 de autoria da vereadora Antonia Pereira 

Farias, requer do executivo municipal o serviço de revitalização das pontes que ligam as Comunidades 

Monte Dourado e Perpetuo Socorro na Vicinal do Cacau. REQUERIMENTO Nº 230/2019 de autoria da 

vereadora Antonia Pereira Farias, requer do executivo municipal a construção de uma ponte na 

Comunidade São Luiz do Tapajós. REQUERIMENTO Nº 232/2019 de autoria da vereadora Antonia Pereira 

Farias, requer do executivo municipal a aquisição de um bebedouro e uma central de ar para Unidade 

Básica de Saúde Iza Climaco. Aprovados por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 17/2019 de autoria da 

vereadora Antonia Pereira Farias, indica ao executivo municipal a implantação de um Portal nas principais 

entradas da cidade de Itaituba com destaque de “Sejam bem vindos a Itaituba” e “Voltem Sempre a 

Itaituba”. INDICAÇÃO Nº 18/2019 de autoria do vereador David Quintero Salomão, indica ao executivo 

municipal o serviço de recapeamento na 25ª rua Bairro Bom Remédio. Indicações serão enviadas as 

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...................................................., 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 
 

 


