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Ata da Quadragésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e quatro 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 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 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 Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos, Maria de Almeida Silva, 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/PMI Nº 239/2016 de autoria da prefeitura 
municipal de Itaituba que encaminha as leis para analise e apreciação: Projeto de lei nº 058/2016 – “Dispõe 
sobre a alteração da lei municipal nº 1.768/03 em seu art. 4º, § 4º, art. 6º, inciso V e art. 7º inciso V letra “a” 

e inciso VIII e dá outras providencias”. Projeto de lei nº 061/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob 
forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio Municipal a Eduardo Pereira Gama”. Projeto de lei nº 
062/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio 
Municipal a Rosalba Caldeira da Silva”. Projeto de lei nº 063/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob 
forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio Municipal a Marinaldo Gomes da Silva”. Projeto de lei nº 
064/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio 
Municipal a Manoel Carvalho da Costa”. Projeto de lei nº 065/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob 
forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio Municipal a Maria Mendonça Lima.” Projeto de lei nº 
066/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio 
Municipal a Janete Alves Batista”. Projeto de lei nº 066/2016 – “Autoriza o Poder Executivo a alienar, sob 
forma de venda, terreno pertencente ao Patrimônio Municipal a T. A. DOS SANTOS TAVARES COMERCIO - 
ME”. Projetos enviados a sala de comissões para analise e parecer. Oficio/GAB/PMI Nº 061/2016 que 
encaminha o Projeto de lei para analise e apreciação: Projeto de lei Municipal nº 057/2016 que altera o inciso I 
do art. 36 da Lei Municipal nº 2.884/2015, que aprova o Plano Diretor Participativo do Município de Itaituba e 
dá outras providencias. Projeto enviado a sala de comissões para analise e parecer. Oficio/GAB/PMI Nº 
0234/2016 de autoria do executivo municipal que encaminha a lei devidamente sancionada: Lei municipal nº 
2.986/2016, Fixa os subsídios do Prefeito, do vice prefeito e dos secretários municipal de Itaituba, para o 
mandato que se inicia em 1º de Janeiro de 2017 e dá outras providencias. Parecer da Comissão Permanente 
de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº 010/2016 – “Abre crédito adicional 
suplementar ao vigente orçamento da Câmara Municipal de Itaituba, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete 
mil reais) para o vigente orçamento”. Os membros da comissão decidiram exarar parecer favorável ao projeto 
de resolução e colocado em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 054/2016 – “Cria o programa de 
castração de animais (cães e gatos) que andam pelas ruas do município, e dá outras providencias”. Os 
membros da comissão decidiram exarar parecer favorável ao projeto de resolução e colocado em discussão e 
votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz, mostrou se preocupado com a atual situação politica do país, enfatizando o período de eleições 
municipais. Disse que há candidatos que nunca foram vereadores e que andam falando mal dos que estão aqui 
nesta casa de leis e que se precisa ter atenção com essa situação. Mostrou imagens da operação tapa buraco 
na Rodovia Transamazônica feita pela prefeitura municipal e questionou a mesma ser uma rodovia federal e o 
município não poderia fazer nenhuma manutenção na mesma e agora já pode. Mostrou imagens de obras do 
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governo federal que não foram inauguradas no município como a UPA e o Hospital Regional. Com a palavra o 
vereador Iamax Prado Custodio, falou que gostaria que o vereador Antonio Lopes estivesse aqui e que o 
mesmo se ausentou. Disse que manteve seu posicionamento favorável a CPI e que manterá até o dia 31 de 
dezembro deste ano. Falou sobre a má coleto de lixo nos bairros e que os carros de lixos deixam rastros na 
transamazônica e demais ruas causando insatisfação entre os moradores próximos. Disse que o aluguel de três 
caminhões custa o valor de 18 mil reais mensais e que são insuficientes, deixou seu repudio a essa situação. 
Falou que existe uma falta de organização na coleta de lixo e que já pediu o calendário de coleta nos bairros. 
Pediu atenção aos nobres que utilizam a tribuna por que as palavras podem desrespeitar os colegas. Com a 
palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, comentou o falecimento do pai de uma assessora sua e lamentou 
o fato. Comentou sobre a construção da quadra na comunidade de São Luiz está parada e quer saber o porquê 
da paralização da mesma e convidou o vereador Luiz Fernando Sadeck para acompanhar o caso. Comentou 
sobre a construção do Hospital Regional e espera que essa seja concluída com sucesso. Com a palavra o 
vereador Wescley Silva Aguiar, falou que foi questionado por um repórter o por que da população não 
comparecer as sessões e que o mesmo respondeu que é comum a ausência da sociedade e acredita que há 
uma confiança pela mesma. Mostrou se alegre pelo fato da Comunidade de Crepurizinho já ter um médico 
disponível e que irá atender mais de 3 mil pessoas. Com a palavra o vereador Isaac Dias, falou sobre a 
audiência que trata da legalização da atividade garimpeira e que haverá outra com a preocupação do Rio 
Tapajós. Disse que o padre Ediberto falou que os moradores daqui não tem preocupação com esse assunto e 
que pessoas de outros países estão mais preocupadas. Disse que as pessoas daqui estão preocupadas sim e 
que não são eles que sabem da realidade, citando que a região é a segunda maior aurífera do mundo 
perdendo apenas para a África do Sul. Falou que todos precisam ter posicionamento e é possível viver com 
atividade garimpeira e dar apoio a comunidade indígena e não dar pulso de você ser uma coisa ou outra. 
Mostrou se solidário aos vereadores que se ofenderam com a fala do vereador Antonio Lopes. ORDEM DO 
DIA: Projeto de Resolução nº 010/2016 – “Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento da 
Câmara Municipal de Itaituba, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) para o vigente orçamento”. 
Colocado o projeto de resolução em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 054/2016 – “Cria o 
programa de castração de animais (cães e gatos) que andam pelas ruas do município, e dá outras 
providencias”. Colocado o projeto de lei em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 397/2016 de autoria da vereadora Célia Martins de Souza, requer o asfaltamento da 6ª rua 
do Bairro de São Francisco. Requerimento nº 398/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer 
o serviço de pavimentação asfáltica 23ª e 24ª ruas do Bairro Bom Remédio da Transamazônica até o final das 
mesmas. Requerimento nº 399/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer o serviço de 
pavimentação asfáltica na 3ª rua do Bairro Bela Vista da Transamazônica até a 15 de agosto. Requerimentos 
após lidos discutidos e votados, foram todos 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. 

 
João Bastos Rodrigues 

Presidente 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


