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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Ao primeiro dia 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 
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: 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, 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: Of. 
408/2016-CCG de autoria do Governo do Estado do Pará em resposta ao Oficio GAB/PCMI nº 147/2016. Oficio 
nº 016/2016-GAB CMD/CPR-X de autoria do Comando de Policiamento Regional – X em resposta ao Oficio 
GAB/PCMI nº 209/2016. Oficio Nº 012/2016 de autoria da Associação Comunitária Bom Jardim que encaminha 
documentos Mapa do Bairro Bom Jardim, Lei anterior que cria o Bairro, Leu atual delimitando o bairro. Parecer da 
Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao 
Projeto de Lei Municipal nº 016/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Antonio de Jesus Amorin; Parecer da Comissão Permanente de Terras, 
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 
022/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Elita Mourão dos Santos; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e 
Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 023/2016 de iniciativa do 
Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Daniele Da 
Silva Batista; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara 
Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 024/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder 
Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Mailde de Oliveira Ramos; Parecer da Comissão 
Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de 
Lei Municipal nº 025/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Débora Maiara de Oliveira; Parecer da Comissão Permanente de Terras, 
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 
026/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Marilene de Jesus Rodrigues; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e 
Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 027/2016 de iniciativa do 
Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Daltilene 
Ribeiro; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara 
Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 028/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder 
Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Regiane Alves da Silva; Parecer da Comissão 
Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de 
Lei Municipal nº 030/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Jasmin Dutra da Silva; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, 
Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 031/2016 de 
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iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 
Lucilene Pires dos Santos; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades 
Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 033/2016 de iniciativa do Executivo 
Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Nelcilene Vieira de 
Castro; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara 
Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 035/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder 
Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Renata Santiago Aroucha; Parecer da Comissão 
Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de 
Lei Municipal nº 036/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Raniele de Oliveira Araújo; Parecer da Comissão Permanente de Terras, 
Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 
037/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Marineth Silva de Oliveira; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e 
Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 038/2016 de iniciativa do 
Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Márcia Lima 
dos Santos; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara 
Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 040/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder 
Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Francisca das Chagas Conceição; Parecer da 
Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao 
Projeto de Lei Municipal nº 041/2016 de iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Rafael Balbino da Silva; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, 
Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 042/2016 de 
iniciativa do Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 
Wanderson de Oliveira Gonçalves; Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e 
Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de Lei Municipal nº 043/2016 de iniciativa do 
Executivo Municipal- autoriza o Poder Executivo a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Delaide Alves 
de Castro. Pareceres após lidos discutidos e votados foram todos aprovados por unanimidade. GRANDE 
EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, que agradeceu ao apoio dos 
vereadores na aprovação do projeto de lei que regulamenta a questão dos agentes de transito no município. O edil 
se reportou a sessão itinerante no residencial do Piracanã, enfatizando que diversos problemas foram colocados, 
entre eles a obra de um centro infantil, onde a mesma não foi concluída.  Em seguida o vereador falou sobre a 
construção de uma obra em local improprio em Miritituba que foi condenado pela FNDE, a construção de um centro 
pro infância.  Se a empresa contratada não faz a obra, a administração publica deve se manifestar e cobrar uma 
posição. Em seguida o vereador falou sobre o loteamento do senhor Armando Miqueira, dizendo que 12 famílias 
estavam aguardando uma decisão da administração municipal. Pediu aos membros da comissão de terras para que 
tentasse intermediar essa situação. Finalizando considerou importante a realização da sessão itinerante. 
Prosseguindo usou da palavra o vereador Dirceu dizendo que era interessante quando os comunitários vinham ao 
plenário da Câmara e saiam satisfeitos com a resolução dos problemas. O vereador se referia a regularização de 
terrenos em áreas do município. Disse que era importante também, empenho dos setores competente a 
regulamentação de áreas garimpeiras. Continuando o vereador falou sobre obras que estão paradas em Moraes de 
Almeida, Água Branca, exemplificou a construção de um posto de saúde em Moraes que a mais de três anos foi 
iniciada  e até  hoje não foi finalizada. A falta de condições de funcionamento da ambulância que foi enviada pelo 
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governo do estado. O vereador citou diversas questões  envolvendo o distrito de Moraes, lamentando a falta de 
gerencia para solucionar os problemas, acrescentando que se sentia indignado. Com a palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz falou sobre denuncias de venda das casas populares. Continuando o vereador falou sobre problemas 
de infraestrutura do município, mostrando imagens de algumas ruas sem condições de trafegabilidade. Segundo o 
Edil, existem casos que pequenos reparos poderiam ser feitos e certamente teriam um resultado positivo. Lembrou 
que todos os colegas seriam avaliados nas próximas eleições, desta forma seria interessante que ficassem atentos  
com os compromissos firmados. Com a palavra o vereador Isaac Dias,  disse que o presidente deveria se portar de 
forma diferente, em algumas situações tinha vergonha desse parlamento. A função dos vereadores era de fiscalizar. 
O Edil lembrou de  votações inconstitucionais,  citando o projeto da  OAB. Esta casa deveria prezar pela legalidade. 
Em seguida o vereador citou que o vereador Sadeck foi contrário na votação de diversos projetos que vem 
beneficiar o município de Itaituba, pousava de bom moço, mas  era contrario a situações favoráveis. Com a palavra 
o vereador Joao Paulo, disse que a sessão itinerante foi de grande importância e contou com a presença de diversos 
setores da sociedade. La foi possível ouvir as necessidades dos moradores. Algumas das demandas encaminhadas já 
foram solucionadas. A creche que estava parada no residencial já vai ser iniciada a construção em dez dias. Para o 
Edil, os vereadores da comissão de terra da Câmara tem trabalhado nas atribuições da comissão e por isso hoje 
diversas pessoas estariam recebendo títulos de terrenos do bairro Maria Madalena.  Disse que esperava que outras 
áreas do município fossem legalizadas. Falou sobre a importância da instalação de energia elétrica em comunidades 
de Itaituba, informando que algumas comunidades necessitavam de estradas trafegáveis para que o projeto luz para 
todos fossem instalado. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, disse que se sentia feliz com a entrega de 
uma patrulha mecanizada para a associação dos feijoeiros do km 05, onde diversas pessoas serão contempladas 
com o projeto.  Disse que ficou triste por não ter participado da sessão itinerante, mas desejava que todas as 
solicitações feitas, fossem atendidas pela administração municipal. Disse que as eleições se aproximavam e esperava 
ser eleitas pessoas com compromisso com os problemas do município. Elogiou o vereador Joao Paulo pela sua luta 
em prol do projeto luz para todos para as comunidades da região. Pediu ao vereador Orismar que intermediasse 
junto a administração a recuperação de pontes e estradas de algumas comunidades. Disse que a gestora não era 
preparada para assumir o município, não tinha comando. Com a palavra o vereador Iamax Prado, registrou a 
presença de moradores do bairro Maria Madalena presente em plenário. Informou que estaria apresentando um 
requerimento solicitando a realização de uma reunião no seu bairro Maria Madalena. Disse que gostaria de ter 
poderes constituídos para resolver os problemas do bairro. Disse que hoje se comemorava o dia da impressa, que 
era considerado o quarto poder. Disse que estaria apresentando uma moção de aplausos ao blog Plantão 24 horas. 
Continuando o vereador lamentou as condições de atendimento as pessoas acidentadas, informando que no dia de 
ontem houve um acidente no transito, e a ambulância ao chegar no local quebrou. O Vereador conclamou aos 
deputados da região para que junto aos setores responsáveis, agilizasse a vinda de ambulâncias novas para 
Itaituba. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva que parabenizou pela aprovação dos projetos de leis 
que beneficiam varias famílias do Bairro Maria Madalena e que seu voto foi favorável. Falou sobre a reunião no 
Residencial Piracanã onde os vereadores puderam ouvir o clamor da população e levar a demanda dos problemas 
para o executivo municipal. Disse que não se pode falar em nome do povo e reivindicar a solução dos problemas por 
que está criticando o governo e não é bem visto. Falou que foi procurado por moradores onde os mesmos solicitam 
a recuperação de ruas para os bairros da cidade e que o povo tem que gritar e se manifestar. Mostrou se feliz na 
sessão itinerante de ontem em ver a população se manifestar em prol de melhorias para o residencial. Com a 
palavra o Orismar Pereira Gomes, registrou a presença de algumas lideranças comunitárias em plenário e comentou 
sobre a aprovação dos projetos de doação de terrenos parabenizando os beneficiados. Falou que anda muito nas 
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comunidades do interior e conhece bem a luta dos agricultores da região citando a luta pelo Programa Luz para 
Todos. Falou que discorda do vereador Isaac Dias e que não sente vergonha de pertencer a esta casa de leis e 
sempre luta em prol da população do município. O vereador Antonio Lopes de Sousa, presidente em exercício, 
propôs que não houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a ORDEM DO 
DIA: Requerimento nº 266/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de oficio ao 
deputado estadual Hilton Aguiar, solicitando emenda para construção e implantação de um poço artesiano e 
distribuição de agua para os bairros. Requerimento nº 272/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar, 
requer o envio de oficio ao deputado federal Francisco Chapadinha, solicitando emenda para construção de uma 
escola no Vale do Piracanã. Requerimento nº 273/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, ao senhor Daniel Costa Alencar no sentido de 
realizarem o serviço de limpeza e pavimentação asfáltica em todas as ruas do Bairro Liberdade. Requerimento nº 
273/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer aprovação de uma sessão itinerante para o Bairro 
Maria Madalena. Requerimento nº 275/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer a aprovação de 
sessão itinerante no Bairro Viva Itaituba. Requerimento nº 276/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, 
requer a aprovação para uma reunião com a empresa Correios e os representantes de Bairros. Requerimentos após 
lidos, discutidos e votados foram todos aprovados por unanimidades. E não havendo mais matérias a tratar, o 
presidente deu por encerrada a sessão 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                                                    Antonio Lopes de Sousa 

    Presidente       2º Secretário 


