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Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo 
Período Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos catorze dias do 
mês de Setembro, 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, Antonio Lopes de Sousa, Célia 
Martins de Souza, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João 
Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Manuel Diomar Figueira Santos, Orismar Pereira Gomes 
e Wescley Silva Aguiar. 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: Oficio nº 030/2016/GAB/VER de autoria do vereador Dirceu Biolchi que justifica sua 
ausência nesta sessão. Oficio GAB/PGMI Nº 253/2016 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba 
que encaminha a Lei Municipal nº 2.988/2016 - que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentaria de 2017, devidamente sancionada para conhecimento. Oficio GAB/PGMI Nº 245/2016 
de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha a Lei Municipal nº 2.987/2016 – Autoriza o 
poder executivo municipal a doar, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Prelazia de Itaituba, 
devidamente sancionada para conhecimento. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final ao Projeto de lei nº 050/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder 
executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Valdeci Pereira. 
Colocado parecer 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 051/2016 de iniciativa do 
executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Antonio Rodrigues Prado. Colocado parecer 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 053/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, 
sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Maria Célia Sousa Lima. Colocado 
parecer 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 de iniciativa do 
executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Edilene Climaco de Aguiar. Colocado parecer 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 055/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma 
de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Ângela do Nascimento Miranda. Colocado 
parecer 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 055/2016 de iniciativa do 
executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Raimundo Nonato de Jesus Coelho. Colocado parecer 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 066/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder executivo a 
alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Janete Alves Batista. 
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Colocado parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. GRANDE 
EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou sobre o assentamento 
Ipiranga desde sua criação até sua destinação e que o mesmo nunca foi organizado e titulado. Disse que 
o INCRA apenas dividiu os lotes e assentou as famílias, mas nunca deu o titulo definitivo causando 
transtornos as pessoas que ali residem, onde as mesmas são ameaçadas constantemente. Pediu que 
fosse encaminhado ao INCRA em Brasília e redigirá um documento expondo suas considerações para não 
ampliação do assentamento e quer apoio dos demais vereadores. Falou que recebeu denuncias de que os 
postos de saúde estão com os serviços suspensos por falta de pagamento e pediu que fosse enviado 
oficio a SEMSA solicitando informações a respeito. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falou 
sobre as eleições municipais e o respeito deve se ter com a população. Em seguida lembrou que no dia 
13 passado foi o dia nacional da cachaça comentando sobre os prejuízos que causa no organismo 
humano, pedindo que fosse criado o dia de combate ao alcoolismo nesse dia 13. Falou sobre uma 
empresa que está transportando calcário e mostrou imagens que comprovam o fato e que Itaituba 
precisa ser beneficiada com isso. Entregou uma homenagem ao diretor da FAI pela implantação do curso 
de enfermagem e a graduação de 119 enfermeiros. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira 
Santos, falou sobre as fofocas dentro do grupo e que os próprios colegas levam conversinhas para a 
prefeita. Disse que não é igual essas pessoas e que tem amizade com todos e que as pessoas tem inveja 
de sua pessoa e que tem certeza de que essa pessoas está ouvindo. Com a palavra o vereador Iamax 
Prado Custodio, comunicou que a presidente nacional do PMN faleceu nesta madrugada e deixou suas 
condolências a família. Chamou a atenção do executivo municipal para a ponte do Ramal do Farturão e 
que a população derrubou por conta de está comprometida, pedindo reforma das demais pontes que dão 
acesso as comunidades da região. Falou que o ramal do Jacarezinho e que a prefeitura municipal fez 
apenas 80 metros e precisa terminar o serviço. Com a palavra o vereador Isaac Dias, falou sobre a 
diminuição da jornada de trabalho na educação do estado do Pará e comentou sobre esse assunto. Disse 
que estará apresentando moções as escolas que alcançaram a meta do IDEB e citou algumas. Destacou 
algumas questões de trabalhos no seu mandato e que os vereadores que dizem que fazem trabalhos na 
rua estão mentindo por que quem faz é a prefeitura. Falou de seus projetos que foram aprovados nessa 
casa e citou-os. Pediu que fosse solicitado da justiça eleitoral para que repassasse os vídeos promocionais 
da câmara. ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº 050/2016 de iniciativa do executivo municipal que 
autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 
Valdeci Pereira. Colocado projeto 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 051/2016 de 
iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Antonio Rodrigues Prado. Colocado projeto 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 053/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder 
executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Maria Célia Sousa 
Lima. Colocado projeto 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 de iniciativa 
do executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, terreno pertencente ao patrimônio 
municipal a Edilene Climaco de Aguiar. Colocado projeto 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 055/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma 
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de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Ângela do Nascimento Miranda. Colocado 
projeto 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 056/2016 de iniciativa do 
executivo municipal que autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Raimundo Nonato de Jesus Coelho. Colocado projeto 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 066/2016 de iniciativa do executivo municipal que autoriza o poder executivo a 
alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Janete Alves Batista. 
Colocado projeto em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
417/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, requer o serviço de terraplanagem com 
pavimentação asfáltica na 12ª rua do bairro da Floresta começando da Transamazônica até o final da 
referida rua. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 036/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues 
dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ieda Barbalho ao grande empenho e dedicação prestados 
pela direção escolar, professores e demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.2. 
Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 037/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Aguia do Saber ao grande empenho e dedicação prestados pela direção 
escolar, professores e demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.5. Moção de 
Aplausos e Reconhecimento nº 038/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Raimundo Pereira Brasil ao grande empenho e dedicação prestados pela direção 
escolar, professores e demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.5. Moção de 
Aplausos e Reconhecimento nº 039/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Duque de Caxias ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, 
professores e demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.8. Moção de Aplausos e 
Reconhecimento nº 040/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Magalhães Barata ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, 
professores e demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.6. Moção de Aplausos e 
Reconhecimento nº 041/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental São Tomé ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e 
demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.7. Moção de Aplausos e Reconhecimento 
nº 042/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Coronel Fontoura ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 5.4. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
043/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bentes 
Leite ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.8. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
044/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Djalma 
Serique ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.6. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
045/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Haroldo 
Veloso ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.4. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
046/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental A Mão 
Cooperadora I ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
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colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 5.3. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
047/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria 
da Consolação ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.6. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
048/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental São 
Francisco das Chagas ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e 
demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.2. Moção de Aplausos e Reconhecimento 
nº 049/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Maria Aparecida ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.1. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
050/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre 
José de Anchieta ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.0. Moção de Aplausos e Reconhecimento nº 
051/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Presidente Castelo Branco ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e 
demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 3.9. Moção de Aplausos e Reconhecimento 
nº 052/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental e 
Médio Marechal Rondon ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e 
demais colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 5.4. Moção de Aplausos e Reconhecimento 
nº 053/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues dias a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ieda 
Barbalho ao grande empenho e dedicação prestados pela direção escolar, professores e demais 
colaboradores, bem como sua pontuação no IDEB de 4.2. Requerimento e moções após discutidos e 
votados foram todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente d eu 
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 

  


