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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos quatorze 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/PGMI nº 053/2016 de autoria da Prefeitura Municipal que encaminha a lei sancionada para 
conhecimento: Lei Municipal nº 2.923/2016 – “Dispõe sobre a denominação de Hanna Stella Lucyk dos Santos, o 
CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no Residencial Wirland Freire e dá outras providencias”. 
Oficio GAB/PGMI nº 077/2016 de autoria da Prefeitura Municipal que encaminha as leis sancionadas para 
conhecimento: Lei Municipal nº 2.912/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Maria Delian Nobre Farias”. Lei Municipal nº 2.913/2016 – “Autoriza o poder 
executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Sanção Pedro da Conceição 
Oliveira”. Lei Municipal nº 2.914/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Agrimar Manoel Pinto”. Lei Municipal nº 2.915/2016 – “Autoriza o poder 
executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Elenilda Maria Magalhaes 
Sousa”. Lei Municipal nº 2.916/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Apiacás Hoteis e Turismo”. Lei Municipal nº 2.917/2016 – “Autoriza o poder 
executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Dário Sousa da Silva”. Lei 
Municipal nº 2.918/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Antonio Pereira dos Santos”. Oficio nº 0062/2016/ITB/PA de autoria do Movimento em 
Defesa da Legalização da Garimpagem Regional que solicita o uso da tribuna nesta sessão. MEMO nº 014/2016 
de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que informa sua ausência na sessão do dia 14 de Junho de 2016. Oficio 
nº 05/2016 – GAB ver. Agnaldo Cirino de Oliveira Santos que informa sua ausência nesta sessão. E-mail 
DESLIGAMENTO PROGRAMADO – ELETRONORTE, informando que no próximo dia 19 de junho 15 municípios 
regionais atendidos pelo TRAMOESTE terão o fornecimento de energia suspenso por 10 horas para manutenção do 
sistema. Projeto de lei nº 045/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar “Dispõe sobre emenda modificativa 
que altera a lei municipal nº 1.886 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação de serviço de transporte individual 
de passageiros em motocicletas Moto-taxi que altera o inciso I do artigo 12 e dá outras providencias”. Projeto de lei 
nº 046/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que Institui o dia 25 de julho como dia do 
taxista no município de Itaituba. Os referidos projetos foram enviados a sala de comissões para analise e parecer. 
Parecer da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de 
Itaituba ao projeto de lei nº 045/2016 que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Maria Célia Andrade Braz da Silva. Os membros decidiram exarar parecer 
favorável ao projeto e colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer 
da Comissão Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba 
ao projeto de lei nº 046/2016 que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Katicilene Gomes Ferreira da Silva. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao 
projeto e colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão 
Permanente de Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao projeto de 
lei nº 047/2016 que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Ana Cristina Coelho Couto Matos. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e colocado 
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o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de 
Terras, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara Municipal de Itaituba ao projeto de lei nº 
048/2016 que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Raimundo José Oliveira. Os membros decidiram exarar parecer favorável ao projeto e colocado o 
parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Fez uso da palavra o senhor Luiz 
Rodrigues, representante do Movimento em defesa da garimpagem em Itaituba, que mostrou o registro do 
movimento, que surgiu a partir do decreto 774 e falou da atuação do mesmo em prol da população garimpeira. 
GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, referindo-se a associação dos 
feijoeiros da área do aeroporto, dizendo que estava disposto a reunir-se com os demais vereadores para verificar a 
situação da associação que foi penalizada com determinações da ANAC. O vereador também se referiu ao 
movimento dos garimpeiros, dizendo que os mesmos poderiam contar com o apoio desta casa. Falou de visitas que 
fez a comunidades do município, onde pode perceber diversos problemas, os quais estão sendo levados a 
administração municipal para as providencias devidas. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, desejou 
boas vindas ao vereador Sadeck que se encontra internado no hospital Regional em Santarém após a realização de 
uma cirurgia.  Continuando o vereador mostrou imagens do senhor Calça morador do bairro São Francisco que veio 
a óbito recentemente. O vereador mostrou-se preocupado com a grande quantidade de acidentes no município 
envolvendo motocicletas, inclusive com vitimas fatais. Disse que era importante que os condutores fossem mais 
responsáveis e cientes da fragilidade do transporte. Parabenizou o jornalista Jota Parente pela reportagem  sobre os  
acidentes no transito de Itaituba. Com a palavra o vereador Isaac Dias falou sobre a associação dos feijoeiros, 
dizendo que ao chegar a Câmara hoje foi abordado por diversos senhores, os quais pertencem a  associação dos  
feijoeiros, e sentiam injustiçados pela  medida tomada pela direção do aeroporto, que os proibiu de continuar 
exercendo suas atividades, com o entendimento de que a plantação de alimentos atraí pássaros que por sua vez 
colocam em risco o sistema de pouco e decolagem das aeronaves. Essa medida hoje contraria o que foi autorizado 
pela prefeitura em tempos passados. Disse que era importante que houve um entendimento a fim de que não 
houvesse prejuízo para os agricultores e nem para o aeroporto. Com a palavra o vereador Joao Paulo, disse que era 
um grande desafio produzir em nossa região pela falta de apoio da administração. Disse que a produção de feijão 
do aeroporto coloca o município como grande produtor de feijão da região, inclusive na foi divulgado em rede 
nacional. Hoje havia um empasse que se tratava da segurança das aeronaves Porém era importante que fosse 
encontrado um caminho para resolução do problema. Disse que a aérea da EETEPA poderia ser uma alterativa para 
a transferência desses agricultores. O Edil lembrou que os órgãos que regulamentam as atividades do aeroporto tem 
cobrado de forma mais incisiva medidas de segurança. Sobre a associação dos garimpeiros, disse que o garimpo 
exerce papel fundamental na economia do município, desta forma era importante atenção especial ao assunto. 
Continuando o vereador falou a necessidade de instalação do Programa Luz para todos em algumas comunidades do 
Município. Com a palavra o vereador Iamax Prado, registrou a presença de comunitários em plenário. Continuando o 
vereador falou sobre a sessão itinerante que irá ocorrer no bairro Maria Madalena, acrescentando que a mesma tem 
causado expectativas positivas dos moradores. Em seguida o vereador fez um relato sobre os problemas do bairro, 
como ausência de coleta de lixo, carência dos serviços de infraestrutura, necessidade de instalação de uma escola 
de ensino fundamental. Disse que tem uma via de acesso aos Bairros Maria Madalena e Wirland Freire e que a 
mesma precisa ser recuperada com a colocação de bueiros para melhorar a qualidade de vida dos moradores. 
Continuando o vereador reiterou o convite para sessão itinerante que acontecerá amanha no auditório do IFPA para 
colher as demandas dos moradores do Bairro Maria Madalena. Finalizou seu discurso falando da morte do senhor 
Calça e comentou sobre sua vida no município, indicando a prefeitura municipal que denominasse a futura Unidade 
Básica de Saúde do Bairro da Paz com o nome do falecido Calça. Com a palavra o vereador Nicodemos Alves de 
Aguiar, falou que visitou varias comunidades do município e que pode acompanhar as demandas das mesmas, em 
especial a construção da escola do Pantanal do Areia que está em péssimas condições. Pediu ao presidente que 
após a sessão, os vereadores pudessem se reunir com a associação dos feijoeiros presentes, a fim de que se 
pudesse verificar a situação e se encontrar uma solução. Colocou-se a disposição dos mesmos para resolver aquilo 
que estivesse ao seu alcance. O presidente propôs que não houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada 
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por unanimidade, passando a ORDEM DO DIA: Requerimento nº 287/2016 de autoria do vereador Nicodemos 
Alves de Aguiar, requer envio de oficio ao Secretario Municipal de Infraestrutura e a senhora Eliene Nunes de 
Oliveira, prefeita municipal, solicitando o recapeamento da Rua do DNER. Requerimento nº 288/2016 de autoria do 
vereador Nicodemos Alves de Aguiar, requer envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, 
solicitando esclarecimentos sobre a paralisação da obra de construção da creche localizada dentro do Residencial 
Vale do Piracanã, bem como o inicio e a retomada deste trabalho. Requerimento nº 289/2016 de autoria do 
vereador Iamax Prado Custodio, requer envio de oficio ao representante legal da Caixa Economica Federal de 
Itaituba, senhor Jorge Luiz Sousa dos Santos, juntamente com os setores: GILIE, Gerencia de Alienação da Caixa e 
ao GIHAB, Gerencia de filia gestão de pessoas da Caixa, para que possam participar de sessões itinerantes nos 
residências no municipio de Itaituba. Requerimento nº 291/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, 
requer envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao Secretario Municipal de 
Infraestrutura, solicitando a recuperação dos pontos críticos da estrada e as pontes que dão acesso as comunidades 
de Murumuru e Pantanal do Areia. Requerimento nº 292/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, requer 
envio de oficio a Anatel e a direção da OI, solicitando um telefone publico para comunidade de Arixi. Requerimento 
nº 293/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer envio de oficio a senhora Eliene Nunes de 
Oliveira, prefeita municipal e a senhora Cleoci Portela de Aguiar, secretaria municipal de Saúde, para que estudem a 
possibilidade de construção de uma unidade de saúde no Bairro Maria Madalena. Requerimentos após lidos 
discutidos e votados foram todos aprovados por unanimidade. Indicação nº 017/2016 de autoria do vereador Iamax 
Prado Custodio que indica a prefeitura municipal a colocação do nome de Raimundo Neres dos Santos, popular 
irmão calça no Posto de Saúde do Bairro da Paz. Indicação será enviada a prefeitura municipal para devidas 
providencias. 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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