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Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dez dias do mês de 
Agosto, 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, em exercício, do 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 ao primeiro secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Agnaldo Cirino 
de Oliveira Santos, Célia Martins de Souza, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac 
Rodrigues Dias, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, 
Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves Aguiar e Orismar Pereira Gomes. Havendo número 
legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador Manuel Diomar Santos Figueira que efetuasse 
a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio Gab. Antonio Lopes Nº 
052/2016 que justifica sua ausência na sessão do dia 10 de agosto. Oficio nº 0552/2016/GIGOVTR de 
autoria da CAIXA que informa créditos de recursos financeiros – Orçamento Geral da União. Projeto de Lei 
nº 054/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que cria o programa de castração 
de animais (Cães e gatos) que andam pelas ruas do municipio de Itaituba e dá outras providencias. 
Projeto enviado a sala de comissões para analise e parecer. Parecer da Comissão Permanente de 
Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 032/2016 de autoria do executivo municipal que 
autoriza a doar terreno pertencente ao patrimônio municipal a Prelazia de Itaituba. Colocado o parecer 
em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Com a 
palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falando do projeto que estaria apresentando sobre 
a castração de cães e gatos soltos nas ruas. Disse que havia uma preocupação muito grande em torno do 
assunto. O setor de zoonose do municipio retiravam os animais das ruas e sacrificavam. Seu projeto tem 
como objetivo a castração de animais, a fim de reduzir a população canina e de gatos que andam soltos 
nas ruas causando uma serie de problemas.  Continuando o vereador falou sobre algumas obras do 
municipio que estão paradas. Citou como exemplo, o posto de Saúde de Moraes de Almeida que a 4 anos 
foi iniciada. Conclamou aos demais vereadores para que cobrassem dos poderes competentes a 
finalização dessas obras. Com a palavra o vereador Dirceu falou sobre a situação de insegurança que vive 
Moraes de Almeida, onde já ocorreu diversos assaltos. Disse que estaria entrando em contato com o 
comandante da policia civil para pedir a implantação de um posto da policia  civil no distrito. Disse que 
gostaria de contar com o apoio dos demais colegas para o caso. No uso da palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz, que se manifestou sobre o requerimento do vereador Sadeck, rejeitado na sessão de 
ontem, onde o mesmo solicitava o convenio do SUS  com os hospitais. O Edil falou sobre a importância e 
necessidade do município em atender essa necessidade, considerando o grande numero de pacientes que 
procuram o Hospital Municipal, que muitas vezes ficam super lotado.  Continuando o vereador convidou 
os demais colegas para conhecer um espaço de alimentação saudável da Herbalif no Shopping. O 
vereador falou sobre a feira da Jhoil, dizendo que o barracão construído a mais de dez anos para uso dos 
feirantes nunca foi utilizado para os fins propostos, atualmente serve de lixeiro. Esperava que ate o final 
do mandato a prefeita pudesse verificar a situação e dar um novo rumo. No uso da palavra o vereador 
Isaac, parabenizou o reporter Marinaldo pela maneira como colocou sobre o requerimento em uma 
materia. Disse que era contra o convenio da saúde, não era contra a população. Lembrou que na 
administração passada o vereador Sadeck era contra esse convenio e hoje se mostrava favorável. O 
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vereador disse que não se justificava a saúde  plena e não conseguir atender o povo de Itaituba. Visitava 
o hospital Municipal todo dia e so via grande aglomeração quando havia cirurgia da equipe medica de 
Santarém, mas não se via pessoas dormindo nas filas para serem atendidas.  Finalizando disse que era 
contra o convenio dos hospitais particulares, tendo em vista que Hospital Municipal era o mais preparado 
e fazia os  mesmos atendimentos. Disse que defendia que o serviço publico fosse prestado de qualidade. 
Com  a palavra o vereador João Paulo, disse que o preço do feijão vem atormentando as famílias.  Disse 
que era importante que o municipio pudesse fazer um projeto para aumentar a produção do feijão em 
nossa região.  O Edil referiu-se ao pescado do municipio, dizendo que cada vez mais ficava difícil pescar. 
Com a criação dos portos essa situação tinha a pior. Por isso era importante uma discussão em torno do 
assunto junto as empresas. Falou sobre a atuação da comissão de Terras, citando diversos projetos 
aprovados pelo plenário que veio beneficiar inúmeras famílias do bairro Maria Madalena. Solidarizou-se 
com o colega Dirceu sobre a falta de segurança no distrito de Moraes de Almeida. Com a palavra o 
vereador Iamax Prado Custodio. Falou sobre o respeito que tem pelos horários desta sessão e sobre as 
coligações que o seu partido fez, PMN. Disse que o partido decidiu apoiar a coligação que tem Valmir 
Climaco como candidato a prefeito municipal. Falou sobre a aprovação do terreno para prelazia do 
municipio e parabenizou os vereadores que votaram favoráveis ao projeto. Pediu a recuperação do Ramal 
do Jacarezinho, bem como a terraplanagem e a colocação de bueiros para que os moradores possam 
utilizar aquela via. ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº 032/2016 de autoria do executivo municipal que 
autoriza a doar terreno pertencente ao patrimônio municipal a Prelazia de Itaituba. Colocado o projeto em 
discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade, passando a ser projeto de lei aprovado nº  
/2016. Requerimento nº 381/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva que requer serviço de 
recuperação da ponte do km 10 que fica na estrada de Barreiras. Requerimento nº 382/2016 de autoria 
da vereadora Maria de Almeida Silva que requer o envio de oficio ao gerente da CELPA, Giliard, no 
sentido de realizar sérvio de implantação de um transformador na passagem Dr Nelson no Bairro Bom 
Jardim. Requerimentos após lidos discutidos e votados, foram aprovados por unanimidade. 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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