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Ata da Quinquagésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos cinco dias do mês de 
Outubro, 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, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac 
Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos, Orismar Pereira Gomes e Wescley Silva Aguiar. Havendo número 
legal de vereadores o presidente solicitou ao vereador João Paulo Meister que efetuasse a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Projeto de lei nº 055/2016, de autoria do 
vereador Wescley Silva Aguiar que institui no calendário oficial do municipio de Itaituba o “Dia Municipal 
do quebrando o silencio” a ser celebrado no quarto sábado do mês de agosto de cada ano, e dá outras 
providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. GRANDE 
EXPEDIENTE: Usou da palavra o Luiz Fernando Sadeck dos Santos, registrou a presença de um 
vereador eleito, enfermeiro Raimisson e desejou boas vindas. Falou que era preciso enrolar as bandeiras 
e todos trabalharem em prol do município independente de situação ou oposição. Apresentou o jovem 
Harlysson que foi campeão de kickboxer e fará parte da seleção brasileira, parabenizando o mesmo. Falou 
que participou da audiência publica dos portos e comentou sobre a mesma e sobre os impactos sociais 
que serão criados com a implantação dos portos. Lembrou que o orçamento de 2017 está nas comissões 
e que haverá reunião em breve. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falando sobre a atuação 
do vereador neste poder, lembrando que alguns vereadores não foram bem sucedidos com grande perca 
de votos comparando a eleição anterior. Citou como exemplo o colega Orismar. O vereador se referiu a 
saúde, dizendo que alguma situações pesava de forma negativa na imagem da administração e dos 
vereadores. O Edil falou sobre o desperdício de dinheiro na recuperação de prédios e conclusão de 
algumas obras. Com a palavra o vereador Joao Paulo Meister, dizendo que seu mandato foi pautado na 
defesa da economia do municipio e região e outra parte consolidar alguns avanços sociais. Entre eles a 
questão da regularização fundiária com a entrega de mais de trezentos títulos definitivos. O Edil falou 
sobre a necessidade de contratação de professores para trabalhar no Ufopa no curso de engenharia civil. 
Com a palavra o vereador Isaac Dias, dizendo que o via o futuro de Itaituba com muita preocupação, pois 
na historia do municipio, somente três prefeitos fizeram trabalhos relevantes, destacando que após esses 
ex prefeitos, Altamira Viana e Botelho, a prefeita Eliane assume essa posição. Continuando o vereador 
falou da necessidade da comunidade de Santarezinho pertencer ao município de Itaituba e não de 
Ruropolis pois sempre foi assistida por Itaituba. Sentia-se frustrado por ter apenas um curso de 
engenharia civil na UFOPA, enquanto em Santarém tinha 36 cursos. Cinco a dez cursos era o mínimo para 
Itaituba. O vereador lembrou que o partido PMDB fizeram os piores governos para o país. Destacando a 
falta de recursos para o ensino superior. Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, registrou a 
presença do vereador eleito Raimison em plenário. Disse que se sentia muito feliz em está como vice 
prefeito da cidade de Itaituba e faria tudo para desenvolver um grande trabalho, conforme almeja a 
população. No uso da palavra o vereador Iamax Prado, disse que foi bastante votado e era grato aos seus 
eleitores. Disse que as derrotas serviam de exemplo, faziam parte da vida do ser humano. Mesmo 
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deixando de ser vereador ia continuar lutando pelo município. O Edil lamentou a grande quantidade de 
lixo nas ruas. Não se poderia deixar a cidade ficar imunda sem os trabalhos dos carros dos carros 
coletores. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 453/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, 
requer envio de oficio a prefeita municipal e a Procuradoria geral do municipio solicitando que transforme 
o projeto de indicação nº 018/2016 em projeto de lei municipal. Requerimento nº 454/2016 de autoria do 
vereador João Bastos Rodrigues, requer envio de oficio a secretaria municipal de planejamento que faça 
estudos para implantação de uma plataforma virtual das ações dos diversos conselhos municipais. 
Requerimentos após lidos, 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. 
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