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Ata da Quinta 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 Fevereiro, 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. O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta 
a sessão, solicitando a primeira secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Agnaldo 
Cirino de Oliveira Santos, Célia Martins de Souza, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, 
João Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos, Manoel Cordovil Diniz, Manuel Diomar Figueira Santos, Maria de Almeida Silva, 
Nicodemos Alves de Aguiar, Orismar Pereira Gomes. Havendo número legal de vereadores o presidente 
solicitou ao vereador Iamax Prado Custodio que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O 
vereador Isaac Dias justificou a ausência dos vereadores Agnaldo Cirino de Oliveira Santos e Orismar Pereira 
Gomes. PEQUENO EXPEDIENTE:AVISO de autoria do vereador Dirceu Biolchi que justifica sua ausência nas 
sessões dos dias 23 e 24 de fevereiro do corrente ano, por motivo de viagem. OFICIO GAB/PGMI Nº 
003/2016 de autoria da prefeitura municipal de Itaituba que encaminha as leis devidamente sancionadas 
para conhecimento: Lei Municipal nº 2.893/2015 – “Estabelece normas para concessão e exploração do serviço 
publico individual e coletivo de passageiros por taxis em veículos de aluguel, e dá outras providencias”. Lei 
Municipal nº 2.894/2015 – “Institui a Campanha de Divulgação da lei de incentivo ao esporte e dá outras 
providencias”. OF. 0037/2015 – SINTEPP/Subsede Itaituba que trata do reajuste salarial da categoria e 
a deliberação de estado greve, conforme dispositivos citados. Oficio.SEMSA.GAB/SEC Nº 023/2016 de 
autoria da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Requerimento nº 429/2015 de autoria do vereador 
Dirceu Biolchi.Oficio.SEMSA.GAB/SEC Nº 023/2016 de autoria da Secretaria Municipal de Saúde em 
resposta ao Requerimento nº 429/2015 de autoria do vereador Dirceu Biolchi. Oficio.SEMSA.GAB/SEC Nº 
025/2016 de autoria da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao Requerimento nº 34/2016 de autoria 
do vereador Wescley Silva Aguiar. Oficio.SEMSA.GAB/SEC Nº 026/2016 de autoria da Secretaria Municipal 
de Saúde em resposta ao Requerimento nº 27/2015 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva. 
Oficio.SEMSA.GAB/SEC Nº 022/2016 de autoria da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao 
Requerimento nº 427/2015 de autoria do vereador Dirceu Biolchi. Oficio GAB/SEMED Nº 020/2016 de 
autoria da prefeitura municipal de Itaituba, comunica que concedeu 11,36% para os profissionais do 
magistério da educação categoria nível IV. Oficio nº 0011/2016 de autoria da Associação dos Moradores do 
Residencial Viva Itaituba que convida a todos os edis desta casa para participar da posse da nova diretoria 
eleita para o biênio 2016/2018. OFICIO Circular ERTAp nº 001/2016  de autoria da EMATER que informa 
o nome do novo chefe o senhor Engenheiro Ambiental Elienai Cardoso Carvalho. Oficio GAB/Antonio Lopes 
Nº 001/2016 que informa sua ausência na sessão do dia 24 de fevereiro de 2016. MEMO Nº 004/2016 de 
autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que justifica sua ausência nas sessões ordinárias dos dias 23 e 24 de 
fevereiro de 2016. Oficio Cir. Nº 004/2016 – 1ª Seç/CPR-X que informa que o senhor Roberto Coracy 
Santos da Silva assumiu a função de comandante regional do CPR-X. Oficio Nº 117/2016 - CPR-X que 
informa a autorização para envio de uma Viatura da PM para o Distrito de Jardim do Ouro. E-mail 
Posicionamento da Oi – Moraes de Almeida que esclarece sobre falha parcial nos serviços de telefonia 
fixa e orelhões na Comunidade de Moraes de Almeida nos meses de Janeiro e Fevereiro e quais ações 
corretivas a empresa esta tomando.Oficio GAB/PGMI nº 011/2016 de autoria da prefeitura municipal que 
reencaminha a Lei Municipal nº 2.853/2015 – “Que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 1.961/2009 e 
institui o Novo Plano Municipal de Educação – PME e da outras providencias, conforme o Art. 8º da lei 13.005 
de Junho de 2014.” Projeto de Lei nº 025/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das academias de ginastica, centros esportivos e estabelecimentos congêneres afixarem 
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placas ou cartazes de advertências sobre os malefícios causados a saúde pelo uso de anabolizantes e da outras 
providencias.O projeto foi enviado a sala de Comissões para analise e parecer. Projeto de Lei nº 033/2016 de 
autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que institui o “Selo Amigo do Meio Ambiente” no âmbito do município 
de Itaituba e da outras providencias. O projeto foi enviado a sala de Comissões para analise e parecer. Projeto 
de Lei nº 024/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre a divulgação dos direitos da 
pessoa portadora de câncer e da outras providencias. O projeto foi enviado a sala de Comissões para analise e 
parecer.Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 033/2016 de autoria 
do vereador Wescley Silva Aguiar que dispõe sobre a obrigatoriedade do teste da linguinha dos recém-nascidos 
no município de Itaituba e da outras providencias. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal 
de Itaituba ao projeto de Resolução n° 01/2016 dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos servidores 
efetivos da câmara municipal de Itaituba. Colocado o parecer em discussão e votação, o mesmo foi aprovado 
por unanimidade.Atendendo a solicitação de oficio a mesa diretora concedeu uso da Tribuna ao senhor Itamar, 
presidente da Associação dos mototaxista de Itaituba que falou sobre as situações que os profissionais da 
classe sofrem todos os dias e que estão sendo prejudicados pela atuação do COMTRI nas ruas do município e 
que esse profissional está sendo tratado como bandido. Fez denuncias a respeito de vendas de placas de 
mototaxis na COMTRI e pediu ajuda dos vereadores para resolver essa situação. GRANDE EXPEDIENTE: 
Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, que falousobre os acidentes de transito que 
ocorreram nos últimos dias no município e citou alguns que tiveram vitimas fatais e que precisa ter mais 
atenção para resolver essa situação. Comentou sobre a suspensão das licenças de algumas empresas que se 
instalarão na região e que o município tem prejuízo com essa suspensão e citou os valores que as empresas 
investem em Itaituba e a geração de empregos, mostrando se preocupação com o desenvolvimento do 
município e da região. Pediu que fosse enviado oficio para uma reunião com as empresas para discutir e 
resolver essa situação e não permitir que esses portos sejam fechados. Com a palavra o vereador Manoel 
Cordovil Diniz, que falou sobre a construção do Porto de Caramuru no KM 28 e que vai ser mais uma 
oportunidade de emprego e renda para o município e região. Em seguida mostrou imagens do senhor Amilton 
Ramos, falecido semana passada, e fez comentários sobre a história de vida do mesmo, enfatizando a era do 
ouro no município e região. O edil mostrou um vídeo de um show de Amilton Ramos. Prosseguindo comentou 
sobre a morte do senhor Francisco Amaral, jornalista no município de Itaituba. Com a palavra o vereador 
Iamax Prado Custodio, comentou sobre as mortes dos senhores Francisco Amaral e Amilton Ramos e deixou 
sua solidariedade a família dos falecidos. Falou dos acidentes no transito e as mortes que aconteceram recente 
no município e que está desorganizado.Mostrou imagens de um trator da prefeitura municipal que carregava 
trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura causando riscos a vida dos mesmos e deixou repudio a essa 
situação. Mostrou outra imagem de uma erosão no Residencial Wirland Freire e pediu que fosse enviado oficio 
a RESECON, a Diretoria de Habitação e a defesa civil do município para resolver esse problema. Comentou 
sobre a morte de um rapaz que trabalhava na iluminação publica e mostrou fotos para alertar a averiguação 
dos equipamentos de segurança. Pediu que fosse encaminhado oficio a Secretaria de Infraestrutura para 
resolver a situação dos equipamentos.Com a palavra o vereador João Paulo Meister que falou sobre a questão 
dos investimentos relacionados a obra do hospital regional e comentou como foi feito o processo de aprovação 
para construção do hospital no município. Comentou sobre a violência no transito de Itaituba e os assaltos que 
vem ocorrendo na cidade, citou um que aconteceu agora a pouco na Tapiocaria Pingo de Ouro e que essa 
situação precisa acabar. Falou que além da audiência para tratar a questão do transito, algumas situações 
precisam da consciência da sociedadee fez recomendações a respeito. Falou sobre a estrada do Pimental e que 
está circulando uma foto de que foi queimada a ponte que dá acesso a Comunidade e que precisa ser 
verificada a situação. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, que falou sobre a reunião que ocorreu no 
plenário em que foi apresentado o projeto Itaituba 2030 e comentou sobre a reunião. Falou da imprudência 
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dos servidores sendo carregados em tratores da prefeitura municipal e que não e culpa da prefeita municipal. 
Falou sobre a morte do rapaz da iluminação publica e que o mesmo estava com todos os equipamentos de 
proteção e era treinado para a função e acredita que era sua hora de partir. Falou sobre os acidentes de 
transito e as vitimas fatais. Para o vereador um índice muito grande para uma cidade do porte de Itaituba. 
Continuando o vereador falou sobre o falecimento do cantor Hamilton Ramos, considerando uma perca grande 
para nossa cidade.  Assim como o Jornalista Amaral, que faleceu no dia de 22 de fevereiro. Com a palavra o 
vereador Isaac Dias, falou sobre o falecimento do Hamilton Ramos, dizendo que o mesmo não vivia 
abandonado conforme foi noticiado pelas redes sociais. Seus filhos o acolheram quando esteve doente, porém 
o mesmo se recusava a morar com os filhos e preferia está só em sua casa.  O Edil lamentou o 
comportamento de administradores de grupos de whatsapp ao se referirem a morte do jornalista Amaral, 
inclusive deixava seu repudio. Continuando o vereador falou sobre a atuação da coordenadoria de transito, 
lamentando certos fatos ocorridos.  Em seguida o vereador justificou a paralisação dos serviços do Hospital 
Regional, que se da devido as denuncias de corrupção da Petrobras e outras empresas. Disse que era 
vergonhosa a forma como vinha tratando a epidemia da dengue, somente campanhas do exercito, quando 
seria necessário um posto equipado com os tratamentos devidos e responsabilidade. Pediu a comissão de 
saúde para que buscasse junto a Secretaria de Saúde uma ação imediata para o caso. Finalizando o vereador 
disse que lamentava a forma como a administração municipal vem tratando o projeto da casa do servidor, por 
duas vezes a funcionária responsável foi convidada a vim a esta casa prestar os esclarecimentos devidos, e 
não compareceu. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, registrou a presença do senhor Edson em 
plenário, o qual é filho de Itaituba e foi cursar Comercio Exterior, se encontrava de volta para contribuir com o 
município. Continuando a vereadora falou sobre os portos de Itaituba. Sobre a dengue a vereadora mostrou-se 
preocupada com a proliferação da mesma. Disse que todos os servidores da saúde foram orientados sobre o 
problema. Porém segundo a vereadora o mais importante era a participação e conscientização da população. 
Disse que estava casa deveria fazer mais pela causa, pois havia um índice muito grande de pessoas doente em 
nossa cidade. Com a palavra o vereador Orismar, falou sobre os acidentes ocorridos recentemente, pedindo a 
mesa diretora que enviasse um oficio as autoridades competentes, solicitando estudos para a redução do 
índice. Disse que seria interessante que fosse dado atenção maior a área urbana da cidade, pois 
frequentemente se observava a atuação dessas autoridades nas estradas vicinais na intenção de punir os 
colonos. Disse que era importante que esta casa procurasse a diretora de habitação, já que a mesma não 
vinha a este poder. O presidente propôs que não houvesse intervalo regimental e colocada a proposta em 
discussão e votação a mesma foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 
066/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de oficio aos 
responsáveis pelas empresas Bunge, Cargill, Caramuru, Hidrovias do brasil, Cianport convidando-os a 
participarem de uma reunião nesta casa de leis em data e hora a ser marcada para tratar da geração de 
empregos na região.REQUERIMENTO Nº 072/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, solicitando uma nova instalação do 
cemitério no Bairro Nova Miritituba no Distrito de Miritituba. REQUERIMENTO Nº 073/2016 de autoria do 
vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, 
para que determine o setor competente a planejar e projetar a construção de uma praça publica no Distrito de 
Miritituba. REQUERIMENTO Nº 074/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de 
oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, para que determine o setor competente a 
proceder com a construção de um centro infantil no Distrito de Miritituba. REQUERIMENTO Nº 075/2016 
de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeita municipal, solicitando a instalação de uma academia ao ar livre no Distrito de Miritituba em torno do 
ginásio municipal. REQUERIMENTO Nº 076/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, para que determine o setor competente 
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a designar um efetivo da guarnição do COMTRI para fiscalizar o transito no Distrito de Miritituba. 
REQUERIMENTO Nº 077/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a 
senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, para que determine o setor competente a implantar um 
sistema de abastecimento de agua no Distrito de Miritituba. REQUERIMENTO Nº 078/2016 de autoria do 
vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, 
solicitando que realize a sinalização com a construção de uma via exclusiva de pedestres na BR 230 no Distrito 
de Miritituba. REQUERIMENTO Nº 079/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio 
de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, solicitando a construção de capelas publicas 
para cerimonia fúnebre nos cemitérios localizados no Distrito de Miritituba. REQUERIMENTO Nº 080/2016 
de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, 
prefeita municipal, solicitando que seja feito o asfaltamento nas principais ruas do Distrito de Miritituba. 
REQUERIMENTO Nº 081/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a 
senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, solicitando a implantação de iluminação publica no Bairro 
Nova Miritituba. REQUERIMENTO Nº 082/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o 
envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, solicitando a implantação de iluminação 
no Campo de Futebol da ALCEM em Miritituba. REQUERIMENTO Nº 072/2016 de autoria do vereador Isaac 
Nicodemos Alves de Aguiar, requer o envio de oficio ao DNIT, no sentido de solicitar a implantação de um 
sistema de lombadas na Rodovia Transamazônica perímetro urbano. MOÇÃO Nº 005/2016 de autoria do 
vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que pede aprovação para moção de congratulações ao senhor Juiz 
de Direito Mairton Marques Carneiro que atuou anos no município.MOÇÃO DE PESAR Nº 006/2016 de 
autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer a provação para moção de condolências a família do senhor 
Amilton Ramos pela sua morte. Requerimentos e moções 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,....................................................,primeirosecretárioa 
subscrevi e assino. 
 

Manoel Cordovil Diniz 
Presidente em exercicio 

 
 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2ºSecretário 

  


