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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos 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 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  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 Nicodemos Alves de Aguiar que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio/GAB/PCMI Nº 145/2016 de autoria do executivo municipal que 
encaminha as leis devidamente sancionadas: Lei Municipal nº 2.920/2016 – “Dispõe sobre a criação do 
Fundo Municipal de Educação do Município de Itaituba e dá outras providencias”, Lei Municipal nº 
2.921/2016 – “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do idoso e dá outras 
providencias”. Oficio/GAB/PCMI Nº 052/2016 de autoria do executivo municipal que encaminha a lei 
devidamente sancionada: Lei Municipal nº 2.922/2016 – “Dispõe sobre normas de licenciamento e 
inspeção de unidades agroindustriais de pequeno porte e estabelecimento processadores, registro e 
comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal e vegetal no município de Itaituba, 
estado do Pará e dá outras providencias”. Oficio/GAB/PCMI Nº 146/2016 de autoria do executivo 
municipal que encaminha as leis devidamente para apreciação desta casa: Projeto de lei nº 050/2016 – 
“Autoriza o executivo municipal a alienar terreno pertencente ao patrimônio municipal a Valdeci Pereira”. 
Projeto de lei nº 051/2016 – “Autoriza o executivo municipal a alienar terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Antonio Rodrigues Prado”. Oficio nº 001/2016 de autoria de autoria do Presidente da 
Associação dos Condutores de Transporte alternativo em Motocicleta de Itaituba – ACONTAMI senhor 
Itamar da Silva, que solicita o uso da tribuna nesta sessão. CAI-Itaituba/PA de autoria da Comissão de 
Articulação dos Assistentes Sociais de Itaituba que expressa seus sentimentos de gratidão a todos os 
vereadores pela homenagem alusiva ao dia do Assistente Social. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da 
palavra o vereador Orismar Pereira Gomes que registrou a presença da cooperativa dos mototaxista de 
Itaituba. O vereador referiu-se a uma briga envolvendo os mototaxitas clandestinos e os credenciados. O 
Edil falou da importância da legalização desses mototaxitas, pois a população estava crescendo e os 
legalizados não, são poucos e sem condições de atender a demanda. Conclamou aos demais vereadores 
para que junto a administração municipal verificassem as possibilidades de sanar o problema. O Edil 
anunciou um grande trabalho de infraestrutura que está sendo feito no bairro da Liberdade, fato que o 
deixava bastante contente.  Disse que em outros bairros também estava acontecendo diversos trabalhos. 
Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, mostrou imagens da quinta rua da cidade baixa, onde 
vem sendo um trabalho de infraestrutura, acrescentando que no final o serviço ficasse a contento da 
população. Disse que diversos trabalhos pequenos poderiam amenizar uma série de problemas, para 
evitar o fechamento de ruas pelos moradores e por consequência a falta trafegabilidade de veículos e 
pedestres.  Desejou boa sorte ao colega Sadeck que estava passando por uma intervenção cirúrgica. O 
vereador mostrou um vídeo onde o deputado Vladmir taxava o deputado Zé Geraldo de bandido. Com a 
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palavra o vereador Wescley Silva Aguiar, fez comentários a respeito dos mototaxis clandestinos e sugeriu 
que os mesmos se legalizassem para resolver o problema. Disse que não se pode comprometer em ajudar 
através desta casa de leis e sugeriu em fazer uma manifestação pacifica contra o IBGE para refazer uma 
recontagem do numero de habitantes no município e que isso resolveria essa problemática aumentando 
as permissões com base no numero de habitantes. Com a palavra o vereador Isaac Dias, comentou sobre 
uma situação de uma jovem que se encontrava no matagal jogada e não teve coragem de parar para 
verificar e chamou a policia, disse que há um caso de pessoas que fingem pedir ajuda e depois assaltam. 
Falou sobre um projeto que tramitou nesta casa que trata dos terrenos abandonados e que não são 
limpos e que a responsabilidade são dos donos. Outro fato citado pelo vereador foi a questão da violência 
no municipio que vem crescendo e que em conversa com o comandante o mesmo passou informações a 
respeito do caso e demais ocorrências. Lembrou que antigamente se roubavam apenas bicicletas e hoje 
em dia são roubados motos e carros onde são usados para praticar assaltos e delitos no municipio. Pediu 
que fosse convidado o diretor do COMTRI, do DETRAN e da Policia Civil e Militar para participar da 
reunião para resolver o impasse entre os mototaxis clandestinos e legalizados. O vereador Wescley Silva 
Aguiar sugeriu que a assessoria jurídica desta casa marcasse uma audiência com o juiz federal para 
discutir e resolver o caso da recontagem da população do município e resolver o problema dos mototaxis. 
Com a palavra o vereador Iamax Prado, falou que protocolou um documento pedindo um mutirão para o 
Bairro Maria Madalena. Entregou uma homenagem aos proprietários da escola Instituto de Educação de 
Itaituba pela passagem dos 30 anos de inauguração e entregou outra homenagem ao Blog Plantão 
24horas News pelos serviços prestados ao município.   Prosseguindo usou da palavra a vereadora Maria 
Almeida que parabenizou os donos do blog e a direção da escola Instituto de Educação. Continuando a 
vereador falou sobre a instalação do serviço de mototaxi, lembrando da luta travada pelos menos no 
município. Disse que hoje outros mototaxistas surgiam com a necessidade de se legalizar, fato que 
ocorria mediante a quantidade da população do município. Disse que não era a favor da violência, mas 
que houvesse um acorde de paz entre as duas classes. Continuando a vereadora mostrou-se preocupada 
com o grande índice de pessoas com dengue no município.  Em seguida feito a entrega de moção a 
academia Attack Jiu Jtsu pelos relevantes trabalhos prestados ao município. O presidente propôs que não 
houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a ORDEM DO DIA:  
Não houve ordem do dia por falta de quórum. 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. 
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