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

Itaituba do Primeiro Período Legislativo da Decima Oitava Legislatura do ano de 

2017. Aos vinte oito dias do mês de junho, do corrente ano, nesta cidade de Itaituba, 

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

10h47min, 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, Dirceu Biolchi, Emanuel do Livramento Pires Junior, Etevaldo Pereira 

Lima, João Bastos Rodrigues, José Belloni Nunes, 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. Eder Santos – Capitao 15º BPM, Valmir Climaco de Aguiar – prefeito 

municipal, Nicodemos Alves Aguiar – vice prefeito. 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 feita pelo vereador Junior Pires. 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 ao vereador Wescley 

Silva Aguiar, orador oficial, que agradeceu a presença de todos e falou sobre a atuação desta 

casa de leis nos primeiros meses deste ano e considera positiva essa atuação. Disse que 

nenhum vereador tem dificuldades de dialogo com o prefeito municipal, onde o mesmo 

sempre esta aberto a esta casa. Comentou sobre o leilão das PLGs na região e quer tratar 

com o prefeito municipal sobre o assunto que trará prejuízos para a região. Prosseguindo foi 

franqueada a fala aos vereadores e usou-a, inicialmente o vereador Junior Pires que fez suas 

considerações sobre sua atuação legislando nesta casa de leis. Parabenizou todos os edis 

pelo desempenho desta casa. Com a palavra o vereador David Salomao, falou sobre seus 

mandato como vereador e que esta cumprindo seu papel no legislativo e comentou sobre a 

missão da casa em prol do municipio e região. Disse que tem outras demandas para ser 

tratadas no semestre que vem e que já recebeu denuncias em relação ao IPTU cobrado pelo 

executivo municipal. Com a palavra o vereador Daniel Martins, agradeceu ao prefeito 

municipal e ao secretário municipal Orismar Gomes pelos trabalhos em prol da sociedade e 

por sempre atenderem os vereadores. Com a palavra a vereadora Antonia Farias, falou sobre 

os debates nesta casa e que se deve ter paciência e agradeceu ao prefeito municipal e aos 
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secretários por sempre atenderem seus pedidos. Com a palavra a vereadora Maria de 

Almeida Silva, falou sobre atuação desta casa de leis e que sempre ouvem criticas. 

Agradeceu ao prefeito municipal e aos secretários por atender os pedidos dos vereadores, 

enfatizando que o executivo é o único que pode fazer. Com a palavra o vereador Jose 

Belloni, agradeceu a todos os funcionários da câmara municipal, bem como os secretários e 

o prefeito municipal por trabalhar em prol de Itaituba. Com a palavra o vereador Manoel 

Rodrigues, falou sobre os trabalhos feitos no Distrito de Moraes de Almeida e demais distritos 

e agradeceu ao prefeito municipal e que sempre ouve coisas boas sobre o mesmo. Com a 

palavra o vereador Etevaldo Pereira Lima, agradeceu a todos secretários e ao prefeito 

municipal por atender seus pedidos e demandas. Parabenizou a todos seus assessores pelo 

trabalho desempenhado. Com a palavra o vereador Raimison Abreu, falou sobre a atuação 

dos vereadores e parabenizou o prefeito municipal pela sua atuação na cidade e região. Com 

a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira, falou sobre a atuação dos vereadores nesse 

semestre e parabenizou o prefeito municipal pelos trabalhos nas ruas do município e que 

pode constatar, sentindo-se orgulhoso por isso. Com a palavra o vereador Dirceu Biolchi, 

parabenizou ao secretario de saúde do município, bem como o prefeito por atender as 

demandas de Moraes de Almeida. Finalizou seu discurso falando sobre a atuação do IBAMA 

no distrito e região. O presidente concedeu à fala as autoridades da mesa e assim todos 

fizeram suas considerações finais. Finalizou com a fala do prefeito municipal, Valmir Climaco 

de Aguiar, agradeceu a atenção que os vereadores tem dado ao municipio e agradeceu a 

todos os secretários pela atuação. Convidou os vereadores para irem a Santarém receber 6 

caminhões papa lixos que foram doados por parlamentares do estado. Falou sobre a 

recuperação das vicinais da região que dão acesso as principais comunidades. Falou sobre a 

questão do IPTU e que as obras são feitas com recursos adquiridos pela prefeitura. Não 

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

presente ata.   


