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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezessete dias do mês 
de Maio, do corrente ano, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, 
reuniu-se o Poder Legislativo Municipal, às nove horas e quinze minutos, no Plenário Carlos Roberto 
Cabral Furtado, na Câmara Municipal de Itaituba, sob a presidência do vereador João Bastos 
Rodrigues, vice-presidente o vereador Manoel Cordovil Diniz, primeiro secretário o vereador Isaac 
Rodrigues Dias e segundo secretario o vereador Antonio Lopes de Sousa. O Presidente, invocando o 
preceito regimental, declarou aberta a sessão, solicitando a primeira secretária que efetuasse a chamada 
dos senhores vereadores: Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, Antonio Lopes de Sousa, Célia 
Martins de Souza, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos 
Rodrigues, João Paulo Meister, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manoel Cordovil Diniz, 
Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar, Orismar 
Pereira Gomes. Havendo número legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador Iamax Prado 
Custodio que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio 
PRM/STM/GAB1/152/2016 de autoria do Ministério Publico Federal de Santarém que convida para 
participar de uma Audiência Publica a realizar-se no dia 25 de maio de 2016, as 14:00 no IFPA, Campus 
de Itaituba. Projeto de Lei nº 037/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar que dispõe 
sobre a obrigatoriedade das Casas de Show recolher o lixo em frente as suas sedes. O referido projeto foi 
enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de Lei nº 038/2016 de autoria do vereador 
Nicodemos Alves de Aguiar que dispõe sobre a proibição da cobrança pelas instituições educacionais de 
taxas de emissão e registro de diploma e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares no 
âmbito do município de Itaituba. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e 
parecer. 
 
GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador o vereador Dirceu Biolchi, falou sobre a 
preocupação com a saúde no município e que dia 20 de abril encerrou os contratos com os professores 
no Distrito de Moraes e que já estão a mais de 30 dias sem aula para os alunos do ensino médio. 
Parabenizou a secretaria de educação do município juntamente com a prefeita municipal pela postura 
frente a empresa que não está dando conta da construção da escola de Moraes de Almeida. Comentou 
sobre seus requerimentos que tramitarão nesta sessão, incluindo uma ação para o Distrito de Moraes.   
Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, comentou sobre a questão do ensino médio 
no Distrito de Moraes e do encerramento do mesmo e que a justificativa é de que os alunos estão saindo 
do Distrito para estudar em outros municípios. Falou sobre os encerramentos dos contratos dos 
professores e que os alunos estão sendo prejudicados sem aulas há mais de 30 dias e que o estado ainda 
não fez os contratos e acredita que demorará mais de 5 meses. Pediu que fosse encaminhado oficio a 
secretaria estadual de educação e ao secretario informando a real situação do ensino médio no município 
e no Distrito de Moraes de Almeida. Falou sobre a precária situação da Saúde do Distrito de Crepurizinho 
e pediu que fosse enviado oficio a secretaria de educação do município pedindo que fosse enviada uma 
enfermeira para lá, onde quem atende é uma técnica em enfermagem.  
Com a palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, parabenizou aos agricultores pela presença em 
plenário para aprovação do projeto que os beneficia e comentou sobre os trabalhos da prefeitura 
municipal nas ruas do bairro da cidade. Parabenizou ao grupo Tapajós de Corrida Noturno onde foram 
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participar de uma Maratona internacional e foi bem classificado e entregou medalhas e moção a todos do 
grupo.  
Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, comentou sobre a homenagem do vereador Orismar 
Gomes ao Grupo de Corrida Tapajós e parabenizou a todos que participam do grupo. Em seguida mostrou 
imagens do deputado federal Maranhão fazendo comentários a respeito da sua postura e atuação em 
Brasília. Prosseguindo mostrou imagens de ruas da cidade alagadas e fez comentários das imagens 
relacionando com o papel do vereador em fiscalizar as ações da prefeitura municipal. Mostrou ainda 
imagem do senhor em que fez uma visita onde sua casa é localizada próximo a área de alagamento.  
Com a palavra João Paulo Meister, fez reconhecimento ao trabalho do gari por fazerem seu trabalho e 
parabenizou pela passagem do dia do gari. Falou sobre as viagens que fez em prol de benefícios para 
mineradores da região. Falou que como vereadores precisam se preocupar com os que ainda dependem 
da atividade garimpeira da região e sugeriu que nas próximas viagens fossem mais pessoas para criar 
uma harmonia com os que exercem atividade garimpeira. Falou que as leis são feitas por pessoas que 
não conhecem a realidade dos garimpeiros e que essa atividade perdure por muito tempo, pois pessoas 
necessitam dela. Comentou sobre a aprovação da lei que possibilita que os pequenos agricultores levem 
seus produtos aos supermercados e votou favorável ao projeto.  
Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, falou sobre uma noticia no diário oficial da união onde 
tem recursos de mais de 400 mil reais para mobiliar a UPA na 34ª rua e pediu a recuperação da referida 
rua. Em seguida pediu que fosse feito um mutirão de combate a dengue, principalmente nos bairros 
menos favorecidos e deixou repudio a prefeitura municipal por não fazer ações de combate e pediu que 
fosse enviado oficio a prefeitura pedindo ação contra a dengue para prefeitura municipal. Mostrou 
imagens do tapa buraco na rodovia Transamazônica e da escola do KM 28 Boa Vista do Tapajós que falta 
mobília e equipamentos e que foi feita uma promessa por parte da secretaria de educação e pediu que 
fosse enviado oficio pedindo providencias a respeito. Falou sobre o atraso de pagamentos da Empresa 
ITACIMPASA e que pede o envio de oficio para uma reunião com a empresa para tentar resolver o 
impasse. Comentou sobre o projeto que foi aprovado nesta sessão em relação aos agricultores da região 
e parabenizou o vereador Nicodemos pela homenagem ao grupo Circulo de Oração e parabenizou o 
Grupo de Corrida Tapajós.  
Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, falou sobre a problemática do ensino médio não é só 
no município e sim no Brasil inteiro e espera que tudo se encaixe e a situação seja resolvida. Comentou 
sobre o projeto que foi aprovado hoje e beneficia os agricultores da região e agradeceu aos demais 
vereadores por aprovarem. Falou sobre o problema da dengue no município e que sempre traz esse 
problema na tribuna para conscientizar a população e acabar de vez com a doença. Em seguida 
apresentou uma moção e entregou a família do senhor Chicão uma moção de pêsames.  
Com a palavra o vereador Isaac Rodrigues Dias, iniciou seu discurso falando sobre a grade curricular do 
ensino médio do estado do Pará em relação a nova grade imposta pelo governo do estado. Falou sobre as 
escolas de ensino médio que nunca tiveram suas obras concluídas em distritos da região de Itaituba. 
Disse que a educação precisa ser democratizada e questionou o porquê do governo do estado não 
repassa recurso suficiente para fazer sua manutenção. Disse que os alunos da EETEPA vão pra escola de 
ônibus devido a uma convenio com o município e que o mesmo não paga e citou outras escolas na 
mesma situação. Falou sobre um oficio convidando para uma reunião para implantação das hidrelétricas 
no auditório do IFPA e que o novo governo federal entrou com projeto pedindo a retirada da competência 
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do ministério publico na implantação dos projetos, causando caos nos estados e municípios. Pediu que 
todos participassem com mais empenho na implantação dos projetos juntamente com Ministério0 Publico.        
 
 
 

ORDEM DO DIA:  

E não havendo mais matérias a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão por falta de quórum e, 
para constar, mandou que se lavrasse a presente ata que após lida, discutida e votada será aprovada e 
pela mesa diretora assinada. Eu, Isaac Rodrigues Dias,....................................................,primeiro 
secretário a subscrevi e assino. 

 
 
   

João Bastos Rodrigues 
Presidente 

    
 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


