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Ata da Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e oito 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, 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, 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 GAB/PGMI Nº 452/2916 de 
autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha solicitação de retirada de pauta do projeto de 
lei nº 062/2016. Oficio nº 2354/SSL de autoria da deputada Ana Cunha que encaminha cópia da Moção 
nº 239/2016 de autoria do deputado Carlos Bordalo. Oficio nº 2328/SSL de autoria da deputada Ana 
Cunha que encaminha cópia da Moção nº 244/2016 de autoria do deputado Dirceu Tem Caten. Parecer 
da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal ao Projeto de lei nº 
058/2016 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 
1.768/03 em seu artigo 4º paragrafo 4º, artigo 6º inciso V e artigo 7º inciso V letra ‘A’ e inciso VIII e dá 
outras providencias. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal ao Projeto 
de lei nº 035/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar institui o dia do pedagogo para ser 
reconhecido e comemorado no âmbito do municipio de Itaituba e dá outras providencias. Colocado o 
parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal ao Projeto de lei nº 037/2016 de 
autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows 
recolher o lixo em frente as suas sedes. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da 
Câmara Municipal ao Projeto de lei nº 040/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira 
que dispõe sobre a implantação e instalação do sistema de bueiros com caixas coletoras de dejetos nas 
ruas e avenidas de Itaituba. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara 
Municipal ao Projeto de lei nº 050/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa que institui o ‘dia 
municipal do aviador de garimpo no municipio’ de Itaituba, e dá outras providencias. Colocado o parecer 
em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de 
Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal ao Projeto de lei nº 051/2016 de autoria do 
vereador Isaac Rodrigues Dias que institui a ‘Semana municipal dos Jogos Indígenas’, a ser comemorado 
na ultima quinzena do mês de julho e dá outras providencias. Colocado o parecer em discussão e votação 
o mesmo foi aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final da Câmara Municipal ao Projeto de lei nº 053/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira 
Gomes que dispõe sobre a implantação de escolinhas de futebol nos bairros da periferia do município de 
Itaituba. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida 
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fez uso da palavra o senhor Leonardo que fez explicações sobre o seu contra cheque. O mesmo foi citado 
pelo vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos em sessão passada como um servidor da prefeitura de 
Itaituba que recebe alto salario, conforme constava o valor do seu contra cheque. GRANDE 
EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, citando a presença do deputado 
Joaquim Passarinho na sessão passada, afirmando que não eram verdade as colocações feitas pelo colega 
Wescley Tomaz a respeito do mesmo de que havia trazido vários benefícios para Itaituba, pois outros 
deputados também trabalharam apresentaram emendas em prol de Itaituba e não tao somente o citado 
deputado. Continuando o vereador falou sobre os investimentos das empresas que estão se instalado, 
onde Itaituba deve pensar diferente e preparada para o crescimento. Prosseguindo usou da palavra o 
vereador Isaac Dias, registrando a presença de diretores em plenário, onde se reconhecia as escolas 
destaques no IDEB que trabalham com empenho melhorar a qualidade de ensino em Itaituba. Lembrou 
que em tempos passado os professores eram penalizados com salários baixos, carga horaria exaustiva, 
falta de transporte e merenda para os alunos.  E hoje se vive uma nova realidade, onde se reconhece a 
nível nacional a melhoria no ensino com notas altas no IDEB de diversas escolas locais. O Edil elogiou o 
trabalho dos professores presentes, ressaltando que os mesmos sempre irão ser lembrados pelas suas 
atividades a frente da educação. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, parabenizou as professores 
presentes. Disse que esses professores serão reconhecidos e lembrados pelos seus trabalhos. Disse que 
se aproximavam as eleições, onde muito se aproveitava do momento para se digladiar, brigar, quando 
poderia ser diferente, pois tudo na vida era passageiro, o poder, o mandato tinha começo e fim. 
Continuando a vereadora disse que era difícil aceitar as diferenças salarias de servidores que tinham o 
mesmo cargo. A vereadora se referia as denuncias nas redes sociais sobre o contra cheque de alguns 
servidores, onde alguns tinham altos salários e outros com a mesma função recebia um valor menor. 
Disse que só existia uma boa Câmara se existisse um bom administrador, pois desta forma ela tinha 
condições de idealizar as reivindicações da população. Com a palavra o vereador Iamax Prado, registrou a 
presença dos professores em plenário. Parabenizou o colega Isaac pela ideia em apresentar uma moção 
de elogios as escolas que alcançaram o índice do IDEB. O Edil lembrou que esta era a ultima sessão antes 
das eleições, onde cada um seria julgado pelos seus feitos. Continuando o vereador criticou a 
administração municipal pela omissão em relação a recuperação das estradas e pontes que dão acesso a 
Barreiras, Farturão,  São Luiz, Pimental. Disse que o mesmo descaso ocorria em Itaituba. Continuando 
disse que os vereadores não precisariam puxar saco de deputado federal ou estadual. Se referia a vinda 
do deputado Joaquim Passarinho presente na sesso do dia de ontem. Com a palavra o vereador 
Nicodemos Aguiar, parabenizou os professores. Disse que gostaria que a população fizesse um exame de 
consciência  e verificasse o trabalho de cada candidato, a fim de que pudesse eleger aqueles que 
realmente tem compromisso com o povo. O Edil lamentou a falta de compromisso da administração atual  
com a recuperação das estradas vicinais de nossa cidade. Disse que reconhecia o trabalho de cada 
vereador e desejava que todos pudesse ser lembrado pelos seus feitos. Prosseguindo a sessão foi feita a 
entrega de homenagens de autoria do vereador Isaac Dias as escolas municipais que alcançaram índice 
no IDEB em 2016.  ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº 058/2016 de autoria do poder executivo municipal 
que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 1.768/03 em seu artigo 4º paragrafo 4º, artigo 6º inciso 
V e artigo 7º inciso V letra ‘A’ e inciso VIII e dá outras providencias. Colocado o projeto em discussão e 
votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 035/2016 de autoria do vereador 
Nicodemos Alves de Aguiar institui o dia do pedagogo para ser reconhecido e comemorado no âmbito do 
municipio de Itaituba e dá outras providencias. Colocado o projeto em discussão e votação o mesmo foi 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA 
 

Av. Getúlio Vargas N.º 419-  Telefax:  ( 093 )3518-2305   -   CEP: 68.180-000   -   Itaituba - Pará 
e-mail: cmitb@itbnet.com.br 

www.camaraitb.com.br 

 
3 

 

aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 037/2016 de autoria do vereador Nicodemos Alves de Aguiar 
que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows recolher o lixo em frente as suas sedes. Colocado 
o projeto em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 040/2016 de 
autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que dispõe sobre a implantação e instalação do 
sistema de bueiros com caixas coletoras de dejetos nas ruas e avenidas de Itaituba. Colocado o projeto 
em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 050/2016 de autoria do 
vereador Antonio Lopes de Sousa que institui o ‘dia municipal do aviador de garimpo no municipio’ de 
Itaituba, e dá outras providencias. Colocado o projeto em discussão e votação o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de lei nº 051/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias que institui a 
‘Semana municipal dos Jogos Indígenas’, a ser comemorado na ultima quinzena do mês de julho e dá 
outras providencias. Colocado o projeto em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de lei nº 053/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes que dispõe sobre a implantação 
de escolinhas de futebol nos bairros da periferia do município de Itaituba. Colocado o projeto em 
discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 452/2016 de autoria do 
vereador Nicodemos Alves Aguiar, requer envio de oficio ao Deputado Estadual Hilton Aguiar solicitando 
emenda para construção de um Micro Sistema de Agua para o Bairro da Paz. Requerimento aprovado 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. 
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