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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e cinco 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, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João 
Paulo Meister, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manoel Cordovil Diniz, Manuel Diomar 
Figueira Santos, 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: Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação final ao Projeto de lei nº 010/2016 que dispõe sobre a 
revogação da lei nº 1.991/2009 e implanta o novo plano de cargos, carreira e remuneração dos agentes 
de transito do município de Itaituba e dá outras providencias. Os membros decidiram exarar parecer 
favorável ao projeto, o mesmo foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Razões dos vetos ao Projeto de lei nº 033/2015 de autoria do executivo municipal, que estima a receita e 
fixa a despesa do município de Itaituba, estado do Pará, para o exercício 2016. Os membros decidiram 
exarar parecer favorável ao projeto e manutenção dos vetos, sendo aprovado por unanimidade. Parecer 
da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Itaituba a Resolução nº 
11278 de 22/10/2013- Recurso de reconsideração em face da Resolução nº 6030/2008, relativa ao parece 
prévio do Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Pará referente ao Processo nº 200818242-00 
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Itaituba, sob responsabilidade do espólio de Wirland da 
Luz Machado Freire, Exercício Financeiro de 1995. Os membros da comissão decidiram manifestar parecer 
contrario ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas e o relator em seu parecer é favorável a aprovação das 
contas apresentadas pelo chefe do executivo. Colocado o parecer da comissão em discussão e votação o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da 
Câmara Municipal de Itaituba a Resolução nº 10530 de 23/10/2012-Parecer prévio do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Pará, referente ao Processo nº 360012003-00 – Prestação de Contas da 
Prefeitura Municipal de Itaituba sob responsabilidade do senhor Benigno Olazar Reges, ordenador de 
despesas, no Exercício Financeiro de 2003. Os membros da comissão decidiram manifestar parecer 
contrario ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas e o relator em seu parecer é favorável a aprovação das 
contas apresentadas pelo chefe do executivo. Colocado o parecer da comissão em discussão e votação o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. O vereador Isaac Dias votou pela derrubada dos vetos. O 
presidente concedeu o uso da tribuna ao senhor Josaias, representante do SINDSAUDE, que falou sobre a 
atuação do sindicato através de visitas itinerantes nas comunidades e que lamentou que esta casa não 
participou mesmo sendo convidada e pediu a esta casa de leis apoio para o Sindicato. GRANDE 
EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, parabenizando os garis 
pela passagem do seu dia. Continuando o vereador falou sobre o processo de votação dos projetos de 
leis, esclarecendo que deve ser obedecido os tramites constitucional.  Disse que estava faltando diálogo 
do executivo para com o Legislativo na votação dos vetos enviados para este poder. Continuando o Edil, 
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disse que a população estava ansiosa com a chegada dos grandes empreendimentos que estaria se 
instalando no município. Porém hoje o município não estava expedido a carteira de trabalho, havendo a 
necessidade urgente urgentíssima que o ministério do trabalho em Brasília, instalasse o sistema digital em 
Itaituba para se tirar a carteira, caso contrário, as pessoas requerentes terão que ir para Santarém. Disse 
que Itaituba estava regredindo, pois este seria um motivo para que a população de Itaituba não pudesse 
trabalhar nessas empresas. Pediu a mesa diretora que enviasse documentos a diversos órgãos do estado 
para que agilizasse a implantação do sistema digital em Itaituba. Com a palavra o vereador Orismar, 
registrou a presença de comunitários em plenário.  Continuando o vereador falou sobre alguns trabalhos 
de infraestrutura que estão sendo feitos. Parabenizou os garis presentes, pela passagem do seu dia. Com 
a palavra o vereador Manuel Cordovil, falou sobre algumas obras que foram iniciadas em Itaituba e estão 
sem data de encerramento. Esperava que neste mandato ainda pudesse ver a conclusão das mesmas. O 
Edil falou sobre o centro de saúde, acrescentando que era uma obra de grande envergadura que com 
certeza iria desafogar outros postos. Lamentou que na obra não exista a placa indicando de quem está 
executando a quantidade de recursos e prazo da obra, para documentar publicamente. Lamentou a 
ausência da prefeita Municipal na inauguração da delegacia da mulher. Disse que nesta data se 
homenageava os garis, pessoas importantes que contribuíam de forma significativa, parabenizava a 
todos. Em seguida chamou seu homenageado para entrega da comenda. Com a palavra o vereador Isaac 
Dias, registrou a presença dos agentes de transito em plenário, que hoje tiveram mais uma conquista, a 
aprovação do novo plano de carreira, mérito dos mesmos.  Continuando o vereador disse em nome do 
seu José Diniz, cumprimentava aos demais garis, que hoje seriam homenageados pela passagem do seu 
dia. Continuando o vereador disse que não permitia que a politica mudava seus princípios, que hábitos 
antigos desse poder voltasse ocorrer enquanto estivesse na mesa diretora. O vereador se referia a 
votação do projeto da OAB, justificando seu voto contrário, que se deu devido o mesmo não ter 
obedecido aos transmites legais. Entendia que esta casa não poderia ter dois pesos, duas medidas, todos 
deveriam ser tratados com igualdade.  Disse que as decisões internas do conselho servia para ele mesmo, 
a câmara era soberana para fazer o julgamento devido e  merecia o respeito. Com a palavra o vereador 
Antonio Lopes, falou sobre o gari que estaria homenageando, acrescentando que o mesmo tinha um valor 
enorme para o município. Pedia a deus que o abençoasse grandemente para que continuasse lutando 
seus sonhos e objetivos. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, registrou a presença do senhor 
Joao Paxiuba, diretor da Coordenadoria de Transito. Continuando o Edil falou sobre as condições de 
estrada do Farturão, pedindo ao secretário de infraestrutura presente, que olhasse com carinho para a 
mesma. Continuado o vereador elogiou o governador pela atenção dada a Itaituba, com a inauguração da 
Delegacia da Mulher. Parabenizou os garis pela passagem do seu dia. Continuando o vereador falou a 
necessidade d construção de um posto de saúde na comunidade Água Branca. Com a palavra o vereador 
Wescley Tomás, elogiando os trabalhos do Coordenador da COMTRI, dizendo que não era fácil organizar 
o transito de Itaituba, mas aos poucos os trabalhos vinham aparecendo. Parabenizou as mulheres pela 
inauguração da Delegacia feminina, onde as mesmas terão um espaço para se defender. Pediu ao  
vereador Nicodemos para que junto ao seu irmão deputado Hilton Aguiar,  verificasse junto ao governo 
do estado, o retorno do Coronel Mardock. Finalizando o Edil falou sobre a importância do trabalho dos 
garis.  Justificou a ausência da prefeita na inauguração da delegacia da mulher, informando que a mesma 
estava em audiência com o governador Simão Jatene. No uso da palavra o vereador Diomar Figueira, que 
saudou os garis e os agentes de transito presentes. Solidarizou-se com o vereador Iamax Prado, pela 
perda seu primo que veio a óbito no fim de semana.  Agradeceu ao senhor Daniel pela forma como vem 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA 
 

Av. Getúlio Vargas N.º 419-  Telefax:  ( 093 )3518-2305   -   CEP: 68.180-000   -   Itaituba - Pará 
e-mail: cmitb@itbnet.com.br 

www.camaraitb.com.br 
 

3 
 

conduzindo seu trabalho em atendimento as solicitações desta casa. Em seguida o vereador efetuou a 
leitura de um texto referente ao dia do gari. Continuando usou da palavra o vereador Iamax Prado 
Custodio, comentou sobre a morte de um ente querido e deixou seu pesar a sua família. Em seguida 
informou que seu homenageado não pode participar e parabenizou a todos os garis presente em plenário 
para receberem uma homenagem neste dia. Comentou sobre os lixos que ficam depois de festas que 
acontecem nos finais de semana na cidade e que conversou com o coordenador do SIMSERMI a respeito 
da regulamentação de cargo de gari para futuros concursos da prefeita. Falou sobre a conquista dos 
agentes do COMTRI com a aprovação do PCCR nesta sessão e parabenizou os mesmo pela luta em prol 
de benefícios para sua categoria. Falou sobre a doação de uma ambulancha pelo governo do estado e 
quer que a mesma seja exclusiva para os ribeirinhos do Distrito de Miritituba. Em seguida foi entregue 
homenagens aos garis pela passagem do seu dia. ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº 010/2016 que 
dispõe sobre a revogação da lei nº 1.991/2009 e implanta o novo plano de cargos, carreira e 
remuneração dos agentes de transito do município de Itaituba e dá outras providencias. Colocado o 
projeto em discussão e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 254/2016 de 
autoria do vereador Orismar Pereira Gomes, requer o envio de oficio a senhora Eliene, prefeita municipal, 
e a secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando a execução de limpeza, pavimentação e asfalto na 
3ª rua Liberdade. Requerimento nº 255/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer o envio 
de oficio ao secretario de estado de saúde que verifique junto ao setor competente, o que está ocorrendo 
no setor de cadastro do Hospital Regional de Santarém, referente a demora dos pacientes que são 
encaminhados do município de Itaituba para procedimentos cirúrgicos no município de Santarém através 
de TFD, serem cadastrados na central de leito do estado. Requerimentos após lidos discutidos e votados 
foram todos aprovados por unanimidade. 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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