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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos da Câmara Municipal de 

Itaituba do Primeiro Período Legislativo da Decima Oitava Legislatura do ano 

de 2017. Aos dois dias do mês de fevereiro, do corrente ano, nesta cidade de Itaituba, 

Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal, às 

10h00min, no Plenário Carlos Roberto Cabral Furtado, na Câmara Municipal de Itaituba, 

sob a presidência do vereador João Bastos Rodrigues e presentes os senhores vereadores: 

Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, Antonia Pereira Farias, Daniel Martins dos Santos, David 

Quintero Salomão, Diego José Mota Freitas, Dirceu Biolchi, Emanuel 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, Raimisson 

Antonio Abreu dos Santos e Wescley Silva Aguiar. Inicialmente o secretario administrativo, 

Salomão Figueira, convidou autoridades presentes para comporem a mesa os vereadores 

João Bastos Rodrigues – presidente da CMI, Emanuel do Livramento Pires Junior – 1º 

Secretario, Manoel Rodrigues de Sousa – 2º secretario, Diego José Mota Freitas – 3º 

Secretario. Paulo Moura, subtenente do 53º BIS, Comandante Ney Tito – 7º GBM, Valmir 

Climaco de Aguiar – prefeito municipal. Composta a mesa pediu que todos ficassem de pé 

para execução do hino nacional brasileiro e posteriormente a leitura de um trecho da 

bíblia sagrada. Prosseguindo o presidente vereador João Bastos Rodrigues invocando a 

Deus e aos preceitos dispostos na constituição do municipio de Itaituba e nas formas do 

Regimento Interno desta casa, declarou aberta a sessão solene de abertura dos trabalhos 

legislativos da câmara municipal de Itaituba neste primeiro período da sessão legislativa 

de 2017 e franqueou a palavra aos vereadores. Usou a palavra o vereador David Salomão, 

que agradeceu a presença de todos em especial a sua família e todos que o ajudaram. 

Falou dos seus compromissos assumidos durante a campanha e tem capacidade e 

vontade politica para combater os problemas do município. Parabenizou o prefeito pelos 

trabalhos de limpeza realizados no município e a cobrança para que os munícipes 

mantenham a cidade limpa. Falou dos problemas do município relacionados a diversos 

setores e que precisa ter projetos que façam valer a vontade do povo. Com a palavra o 

vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou do seu 8º mandato de vereador e que o 

mesmo é voltado para a população do município. Falou dos vícios e maus costumes da 

cidade, que não há arrecadação que resolva esses problemas e dos problemas de invasão 

de terras e problemas nos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, bem como 

demais problemas que há vários anos assolam a população do município. Finalizou 

fazendo um apelo pela consciência dos desafios que virão e união entre os poderes. Com 

a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, desejou boas vindas a todos os 

vereadores e ao prefeito municipal, esse ultimo sendo parabenizado pelos trabalhos que já 
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estão sendo feitos no munícipio. Agradeceu a todos que o ajudaram na sua campanha em 

especial sua família pelo apoio incondicional. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida 

Silva, cumprimentou a todos os presentes e desejou boas vindas a todos os vereadores 

eleitos e que é um prazer estar nesta casa de leis novamente. Falou da sua historia na 

politica municipal e que já fez muito pela população. Disse que já foi parceira do prefeito 

Valmir Climaco e por isso já sofreu perseguição e duras criticas. Falou de sua viagem a 

Belém juntamente com os vereadores Zé Belloni e Manoel Rodrigues e que cobraram da 

secretaria de educação a construção da escola em Miritituba e do governo cobraram a 

conclusão da obra do hospital regional no município. Finalizou parabenizando o prefeito 

municipal pelos trabalhos no município. Com a palavra o vereador Diego Mota, falou que o 

papel do vereador é falar em nome da população do munícipio e que se sente orgulhoso 

em fazer parte desta casa. Falou que cada um tem uma missão e que falam de vereadores 

de primeiro mandato que não tem experiência e que não é uma missão fácil. Finalizou 

agradecendo aos seus familiares e colaboradores. Com a palavra a vereadora Antonia 

Farias, cumprimentou a todos os presentes e disse se sentir representante do povo e falou 

dos seus trabalhos em prol da população carente do município. Falou que o deputado 

Hilton Aguiar sempre esteve cobrando em Belém a conclusão da obra do Hospital 

Regional. Agradeceu ao prefeito municipal e ao secretario de infraestrutura pelos 

trabalhos na 3ª Rua Bela Vista. Citou que o deputado Hilton Aguiar conseguiu duas 

ambulâncias para o município de Itaituba e agradeceu a todos que acreditam na sua 

pessoa. Finalizou parabenizando o prefeito pelos trabalhos na secretaria de saúde. Com a 

palavra o vereador Dirceu Biolchi, cumprimentou a todos os presentes e falou dos 

problemas do Distrito de Moraes de Almeida, bem como as mazelas do município de 

Itaituba. Espera que em 2017 seja totalmente diferente de 2016 em relação a solução dos 

problemas na cidade e região. Com a palavra o vereador Etevaldo Pereira lima, falou dos 

problemas no Distrito de Miritituba citando a o problema na educação no distrito. Falou 

que é contra invasão e que e precisa resolver a questão da terra no município. Agradeceu 

a todo que o apoiaram em especial sua família. Pediu ao presidente uma reunião com a 

diretoria do porto para verificar a questão do emprego nos portos. Com a palavra o 

vereador Jose Belloni, falou sobre suas propostas como vereador e que o vereador é 

importante para uma região e recorre diretamente ao prefeito para resolver as questões. 

Falou de problemas das vicinais no munícipio e região. Finalizou seu discurso lutando pela 

população do campo e a recuperação das vicinais e agradecendo a todos que o apoiaram. 

Com a palavra o vereador raimisson abreu, agradeceu a deus e a sua família e amigos, 

bem como seus eleitores que acreditaram na sua pessoa. Finalizou agradecendo a 

presença de todos. Com a palavra o vereador junior pires, leu um trecho da bíblia agrada 
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e pediu que ficassem de pé. Em eguida alou de ua hitoria politica e pediu deejou abedoria 

ao preeito municipal e do deaio que virão e etará pronto para enrentar ee deaio. Com a 

palavra o vereador Daniel martin, que agradeceu a todo o preente e leu eu dicuro alando 

obre o tralho do legislativo que virão e a luta em prol da população do municipio. Com a 

palavra o vereador wecley ilva aguiar, orador oficial,                    

 

Em euida a palavra oi paada ao preeito municipal Valmir climaco de aguiar.  

Não havendo mais matérias a tratar o presidente encerrou a sessão e pediu que fosse 

lavrada a presente ata.   


