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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezoito 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 e Wescley Silva Aguiar. 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 Nº 060/2016 CMDA de autoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 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 039/2016 de autoria do 
vereador Isaac Rodrigues dias que institui a semana do Nutricionista no município de Itaituba a ser 
comemorado no ultima semana do mês de agosto. O referido projeto será 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. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 002/2016 de iniciativa do vereador 
Wescley Silva Aguiar que institui no município de Itaituba a Corrida do Fogo do 7º Grupamento de 
Bombeiro Militar do município de Itaituba e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer 
favorável ao projeto e colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer 
da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 007/2016 de 
iniciativa do vereador Wescley Silva Aguiar que cria o Programa Socioeducativo de prevenção apoio e 
multidisciplinar esclarecimento e conscientização de homens agressores no âmbito familiar na forma que 
menciona e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e 
colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 020/2016 de iniciativa do vereador 
Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre a medida de reaproveitamento de óleo vegetal (Cozinha) e seus 
resíduos e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e colocado 
em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de 
Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 023/2016 de iniciativa do vereador Wescley Silva 
Aguiar que institui selo amigo do meio ambiente no município de Itaituba e dá outras providencias. Os 
membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e colocado em discussão e votação o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao 
Projeto de lei nº 024/2016 de iniciativa do vereador Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre a divulgação 
dos direitos da pessoa portadores de câncer e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar 
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parecer favorável ao projeto e colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 002/2016 de 
iniciativa do vereador Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de 
ginastica, centros esportivos e estabelecimentos congêneres afixarem placas ou cartazes de advertências 
sobre os malefícios causados a saúde pelo uso de anabolizantes dá outras providencias. Os membros 
decidiram exarar parecer favorável ao projeto e colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado 
por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de 
lei nº 031/2016 de iniciativa mesa diretora da Câmara Municipal de Itaituba que fixa os subsídios do 
prefeito, vice prefeito e dos secretários municipais de Itaituba para o mandato que se inicia em 1º de 
Janeiro de 2017 e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e 
colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 032/2016 de iniciativa do vereador 
Wescley Silva Aguiar que inclui a Via Sacra, realizada no município de Itaituba, no calendário oficial de 
municipio e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e 
colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 062/2016 de iniciativa do vereador 
Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para pessoas com 
deficiência e idosos e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto 
e colocado em discussão e votação o mesmo retirado de pauta pelo autor. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e Parecer da Comissão de Terras, Obras, Serviços 
Públicos e atividades Privadas ao Projeto de lei nº 049/2016 de autoria do executivo municipal que 
autoriza o poder executivo municipal a doar, sob forma onerosa, terreno pertencente ao patrimônio 
publico municipal a Ordem dos Advogados do Brasil. colocado em discussão e votação o mesmo foi 
aprovado por maioria dos vereadores com o contrario do vereador Isaac Rodrigues Dias. GRANDE 
EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, dizendo que nesta data 
completava dois anos de mandato e foi uma luta muito grande para este retorno ao poder legislativo. 
Junto a isto, recentemente teve a hora de receber um título de hora ao mérito da Assembleia Legislativa, 
em reconhecimento ao trabalho perante a comunidade Itaitubense. Continuando o vereador falou sobre a 
negociação do terreno entre o município e a OAB, informando que o processo não poderia continuar 
parado, e que deveria prevalecer o Regimento Interno deste Poder, que determina sua tramitação. Falou 
sobre a homenagem que estaria sendo feito aos enfermeiros e técnicos de trabalho, ressaltando que são 
profissionais de suma importância e que não medem esforços para prestar um bom atendimento. 
Prosseguindo usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, parabenizando o vereador Luiz Fernando 
Sadeck pelo título de Honra ao Mérito que recebeu da Assembleia Legislativa. Lembrou que na sessão 
passada o plenário recebeu um dos bisnetos do fundador de Itaituba, Joaquim Caetano Correia. Disse que 
não se poderia esquecer o trabalho da professora Regina Lucirene que localizou o mesmo e assim pode 
está em nosso município. Continuando o vereador falou sobre os avanços da tecnologia, dizendo que se 
corre um sério risco a divulgação exagerada de fatos e imagens, pois nem tudo se pode ou deve postar 
nas redes sociais. Conclamou aos advogados presentes para que fizessem um trabalho de alerta nesse 
sentido. Finalizando o vereador entregou o certificado a enfermeira Doralice. Com a palavra o vereador 
Isaac Dias, falou que essa casa de leis trabalha sobre pressão e pode perceber que os ritos regimentais 
estão atrapalhados e citou que os vetos ao orçamento estão para analisar desde o ano de 2015. Disse 
que não se pode trabalhar por favores e que os vereadores da comissão de terras não saberão responder 
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quantos processos de terras já passaram e desafiou a alguém responder. Em seguida perguntou se 
alguém sabe os endereços de órgãos da cidade e que estão em imóveis alugados e que a prefeitura não 
tem espaço para funcionamento de seus órgãos.  Disse que gostaria que essa casa deveria trabalhar de 
forma transparente com as coisas publicas, tratando as pessoas da mesma forma, sem discriminação, ou 
privilégios para determinadas para determinadas associações. Logo após usou da palavra o vereador 
Iamax Prado, falou sobre a homenagem que seria feito aos enfermeiros e técnicos. Continuando o 
vereador falou da falta de compromisso da prefeitura com escolas do interior. Disse que outro problema é 
falta de transporte. 0 vereador se referia a comunidade do 28, sentido CAIMA. Deixou seu pesar aos 
familiares do senhor Paulo Aguiar. Sugeriu que fosse feito uma moção de solidariedade aos familiares do 
mesmo. Em seguida foi feito a entrega do Título de Honra ao Mérito pelo Deputado Heraldo Pimenta ao 
vereador Luiz Sadeck. Com a palavra o deputado falou de seu compromisso com a região e se colocou a 
disposição deste poder. Com a palavra o vereador Antonio Lopes, agradeceu a presença da OAB e 
enfermeiros. Disse que se sentia contente com a aprovação do projeto que irá beneficiar muitos 
agricultores.  O Edil falou sobre o recebimento de um trator esteira que irá atender o interior. Disse que 
desde o inicio de seu mandato, a cada seis meses faz um requerimento para recuperar a terceira rua, e 
ontem iniciou os trabalhos, fato que o deixava muito contente.  Em seguida o vereador esclareceu que a 
comissão de terras tinha todo o cuidado de analisar os processos enviados a mesma. O vereador adiantou 
que era favorável a apresentação do projeto que doava terreno para a OAB. Registrou a presença da 
enfermeira Graciele, fazendo em seguida a entrega do título. Com a palavra o vereador Nicodemos, falou 
o processo da OAB. Em seguida o vereador falou sobre o desvio da BR, dizendo que ele próprio já havia 
feito documentos aos setores competentes solicitando as providencias cabíveis. Agradeceu a presença do 
Deputado Heraldo Pimenta, que muito tem feito em prol de nossa região. O vereador lamentou as 
condições das estradas vicinais de nosso município, intrafegáveis. Responsabilizou o governo municipal 
por tal situação. Disse que se sentia contente com o inicio dos trabalhos do Camelodromo. Prosseguindo 
usou da palavra o vereador Manuel Diomar que deixou uma mensagem a enfermeira que escolheu para 
homenagear, senhora Andressa. No uso da palavra o vereador Wescley Tomaz, que fez referencias aos 
homenageados. Cumprimentou a Secretaria de Saúde, presente em plenário. Continuando o vereador 
explicou sobre os repasses da saúde, dizendo que a mesma estava doente em todo o Brasil, e em 
Itaituba não seria diferente. O vereador disse que o plenário erra composto de cabeças pensantes, onde 
cada um tinha uma opinião, embora fossem regidos por lei, Regimento Interno, Lei Orgânica. O vereador 
se referia a atuação das comissões. Continuando o vereador fez a entrega do certificado da enfermeira 
Edite. Com a palavra o vereador Aguinaldo, mas uma vez agradeceu a Prefeita Municipal e o Secretário 
de Infraestrutura, pela recuperação de algumas ruas de nossa cidade. Finalizando foi feito a entrega do 
certificado a sua homenageada. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, falou sobre os trabalhos da 
comissão que deveria atender o tempo regimental. A vereadora registrou a presença de enfermeiros e 
técnicos. Disse que sonhava com uma saúde de qualidade, que todos pudesse ter acesso.  Disse que 
gostaria que cada prefeito pudesse passar um dia no municipal, para entender o que se passava ali. Logo 
após fez a entrega do certificado do enfermeiro Adriano. Continuando foi feito a entrega dos demais 
homenageados enfermeiros e técnicos em enfermagem. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 239/2016 
de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer oficio a senhora Prefeita Municipal, Eliene 
Nunes, a fim d que determine ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Alencar, a realizar serviços na 30ª e 
31ª ruas do bairro Piracanã. Requerimento nº 240/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos 
Figueira, requer oficio a senhora Prefeita Municipal, Eliene Nunes, a fim d que determine ao Secretario de 
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Infraestrutura, Daniel Alencar no sentido de que seja feito a construção de uma ponte de concreto na 
sexta rua, entre 4ª e 5ª travessa Bairro Liberdade. Requerimento nº 241/2016 de autoria do vereador 
Manuel Diomar Santos Figueira, requer oficio a senhora Prefeita Municipal, Eliene Nunes, a fim d que 
determine ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Alencar, a fim de que seja construído uma ponte de 
concreto na 12ª rua entre 5ª e 6ª travessas Bairro Liberdade. Requerimento nº 242/2016 de autoria do 
vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer oficio a senhora Prefeita Municipal, Eliene Nunes, a fim d 
que determine ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Alencar, no sentido que seja construído uma ponte 
de concreto na 11ª rua entre 5ª e 6ª travessas Bairro da Liberdade. Requerimento nº 243/2016 de 
autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira, requer oficio a senhora Prefeita Municipal, Eliene 
Nunes, a fim d que determine ao Secretario de Infraestrutura, Daniel Alencar, no sentido que seja 
construído uma ponte de concreto na 5ª rua entre 4ª e 5ª travessas Bairro da Liberdade. Requerimentos 
após lidos discutidos e votados foram todos aprovados por unanimidade. Indicação nº 011/2016 de 
autoria do vereador João Bastos Rodrigues que indica a prefeitura municipal de Itaituba a premente 
necessidade de proceder com a recuperação das ruas do Bairro Jardim Aeroporto. Indicação nº 013/2016 
de autoria do vereador Dirceu Biolchi que indica a prefeita Municipal, Eliene Nunes de Oliveira, a criação 
do projeto de lei que “Dispõe sobre a extensão do Conselho Tutelar no Distrito de Moraes de Almeida, no 
município de Itaituba, e dá outras providencias, em conformidade com a lei federal nº 8.069 de 13 de 
julho de 1990”. Indicação nº 015/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que indica 
a prefeita municipal, Eliene nunes de Oliveira para que determine o setor competente a implantação e 
execução de Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de exaustores nas cozinhas das escolas publicas 
de Itaituba. Indicações serão enviadas a prefeitura municipal para devidas providencias. 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. 
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