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Ata da Sexagésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 

Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezoito 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 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 Santos Figueira, Maria de 

Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar 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 COOPLAN Nº 025/2016 de autoria da Coordenadoria Municipal de 

Planejamento em resposta ao oficio GAB/PCMI nº 133/2016 com referencia ao Requerimento nº 454/2016 

Manoel Cordovil Diniz. Oficio GAB/PMI nº 258/2016 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que 

encaminha as leis devidamente sancionadas: Lei Municipal nº 2.989/2016 – “Autoriza o poder executivo a 

alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Eduardo Pereira Gama”. Lei 

Municipal nº 2.990/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 

patrimônio municipal a Marinaldo Gomes Silva”. Lei Municipal nº 2.991/2016 – “Autoriza o poder executivo a 

alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Manoel Carvalho da Costa”. Lei 

Municipal nº 2.992/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao 

patrimônio municipal a Valdeci Pereira”. Lei Municipal nº 2.993/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, 

sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Antonio Rodrigues Prado”. Lei Municipal nº 

2.994/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio 

municipal a Ou Yao Tzou”. Lei Municipal nº 2.995/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de 

venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Maria Célia Sousa Lima”. Lei Municipal nº 2.996/2016 – 

“Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 

Edilene Climaco de Aguiar”. Lei Municipal nº 2.997/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de 

venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Angela do Nascimento Miranda”. Lei Municipal nº 

2.998/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio 

municipal a Janete Alves Batista”. Lei Municipal nº 2.999/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob 

forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Nonato de Jesus Coelho”. Lei Municipal nº 

3.000/2016 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio 

municipal a Walter Frois Filho”. Oficio Circular nº 8/2016/GR-UFOPA de autoria da Universidade Federal do 

Oeste do Pará que trata sobre a criação de cursos nos Campi da UFOPA – Resolução nº 160/CONSEPE. Oficio nº 

037/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes que justifica sua ausência na sessão do dia 18/10/16. 

Oficio Gab Ver. Dirceu Biolchi (SDD) nº 033/2016 que justifica sua ausência na sessão do dia 18/10/16. E-mail 

de autoria do Tribunal de Contas do Municipio que trata sobre o oficio circular nº 022/2016 que trata sobre o 

Encontro de Prefeitos e Vereadores. Oficio nº 423 – GAB/CMDO de autoria do 15º BPM em resposta ao 

requerimento nº 407/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos. Parecer da Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Itaituba ao Projeto de lei nº 

055/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que institui no calendário oficial do municipio de Itaituba 
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o dia municipal de quebrando o silencio a ser celebrado no quarto sábado do mês de agosto de cada ano 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 de Itaituba ao 

Projeto de lei nº 057/2016- de autoria do vereador Manoel Diomar Santos Figueira que denomina-se de Nelson 

Furtado da Silva o centro de iniciação ao esporte cie 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 de Itaituba ao Projeto de resolução nº 

011/2016, de iniciativa da mesa diretora da Câmara municipal, emenda aditiva a resolução nº04/2008 de 16 de 

dezembro 2010. 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 de Itaituba ao Projeto de 

lei nº 059/2016 de autoria do executivo municipal altera o art.5º da lei 1925/2008 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 de Itaituba ao Projeto de lei nº 

060/2016 de autoria do executivo municipal dá nova redação ao art.1º da lei 1892/2007 e dá outras 

providências. Colocado o parecer em discussão e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Usou a 

tribuna o senhor Marcelo, vendedor, onde o mesmo falou de um assalto que sofrera na estrada da Feira 

Agropecuária e que conhece os assaltantes, mesmo assim não foi resolvido nada mesmo já ter ido varias vezes 

a delegacia. Pediu providencia e ajuda desta casa de leis e que os delegados trabalham apenas para os ricos. 

GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, lembrando que a dois meses 

encerrava essa legislatura, citando alguns fatos ocorridos. O Edil falou de cursos universitários nas faculdades 

locais, lembrando que mesmo a distancia são cursos bons com qualidade, citou como exemplo os cursos da 

UNOPAR.  Continuando o Edil falou das riquezas do município, mostrando em seguida um vídeo,  onde é 

mostrado o potencial do estado do Para. Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias, dizendo que hoje 

era o dia que se consolidava o plano de massacre dos trabalhadores. Onde será votado em segundo turno a PEC 

241. Lembrou que a presidente Dilma foi guerreira em se posicionar contra a elite e que a PEC foi acordada em 

um jantar com o presidente Temer. Comentou sobre o que vem após a votação da PEC 241/2016 em relação 

aos arrochos que sofrerá a população mais carente. Falou que o SINTEP está com medo de que o novo governo 

não converse com eles e por isso querem que o projeto seja logo aprovado e que as coisas serão feitas com 

responsabilidade e quer que o mesmo traga seu pedido oficialmente. Disse que os coordenadores do SINTEP 

são analfabetos e desinformados e estão com medo e que pediram uma reunião com o presidente e o que for 

resolvido nessa reunião será de responsabilidade do mesmo. Aparteando o presidente esclareceu que o pedido 

de reunião foi com todos os vereadores desta casa. Retomando a palavra o vereador Isaac Dias disse que 

gostaria de ser convidado para a reunião marcada pelo sindicato. Com a palavra o vereador Wescley Tomaz, 

falando sobre que esteve na Expoagro, onde foi bastante cobrado pela população que se queixou dos preços 

altos cobrados. No entendimento do vereador, os organizadores devem encontrar uma saída para reduzir esses 

preços, com o passar dos anos os frequentadores da feira vão reduzindo. Com a palavra o vereador Iamax 

Prado, lamentou a falta de comprometimento da gestão municipal em relação a coleta de lixo, onde se observa 

uma grande quantidade de lixo nas ruas. Fato este que vem comprometer investimento no município por parte 

dos empresários. Disse que até o final do seu mandato iria ser atuante em defesa do povo. O Edil lamentou a 

demissão em massa de servidores do município, acrescentando que alguns órgãos deixariam de funcionar 

devido a essa demissão. Com a palavra a vereadora Maria Almeida, parabenizou os médicos de Itaituba pela 

passagem do seu dia, 18 de outubro. Em seguida a vereadora disse que todo final de governo havia demissões, 
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não dava para aceitar a maneira como alguns servidores vinham sendo tratado. Prosseguindo usou da palavra o 

vereador Manoel Diomar Santos Figueira que parabenizou o senhor Jota parente pela passagem de seu 

aniversário. ORDEM DO DIA: 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 de quebrando o silencio a ser celebrado no 

quarto sábado do mês de agosto de cada ano e dá outras providencias. Colocado o projeto em discussão e 

votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 057/2016- de autoria do vereador Manoel 

Diomar Santos Figueira que denomina-se de Nelson Furtado da Silva o centro de iniciação ao esporte cie no 

municipio de Itaituba  e dá outras providencias. Colocado o projeto em discussão e votação o mesmo foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de resolução nº 011/2016, de iniciativa da mesa diretora da Câmara 

municipal, emenda aditiva a resolução nº04/2008 de 16 de dezembro 2010. Colocado a resolução em discussão 

e votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 059/2016 de autoria do executivo municipal 

altera o art.5º da lei 1925/2008 e dá outras providencias. Colocado o projeto em discussão e votação o mesmo 

foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 060/2016 de autoria do executivo municipal dá nova redação ao 

art.1º da lei 1892/2007 e dá outras providências. Colocado o projeto em discussão e votação o mesmo foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento nº 423/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer a 

inclusão de uma emenda parlamentar no valor de R$ 560.621,68 (quinhentos e sessenta mil e seiscentos e vinte 

e um reais e sessenta e oito centavos) do deputado federal Eder Mauro Cardoso Barra, no orçamento geral da 

união destinada a atender o Projeto Bom Menino no municipio de Itaituba. Requerimento nº 457/2016 de 

autoria do vereador João Bastos Rodrigues, requer a criação do Fórum Municipal Permanente da Juventude. 

Requerimento nº 458/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues, requer a implantação no municipio 

de Itaituba o programa consultório na rua, cuja composição multiprofissional lida com os diferentes problemas e 

necessidades de saúde da população em situação de rua. Requerimento nº 459/2016 de autoria do vereador 

João Bastos Rodrigues, requer um estudo para reativação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Itaitubense – COMDMI, previsto na lei 1.967/2009 – 03/09/2009. Requerimento nº 460/2016 de autoria do 

vereador João Bastos Rodrigues, requer a criação de um Centro Especialização no atendimento a Mulher visando 

a prevenção empoderamento e profissionalização. Requerimento nº 461/2016 de autoria do vereador João 

Bastos Rodrigues, requer a implantação de Juizado Criminal de Violência domestica contra a Mulher em Itaituba. 

Requerimentos após lidos discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. Pedido de 

encaminhamento de oficio de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos a senhora prefeita 

municipal no sentido de que seja feito uma passarela sobre o Rio Itapacurá para atender a população daquela 

região. Aprovado por unanimidade. Pedido de encaminhamento de oficio de autoria do vereador Isaac Rodrigues 

Dias a Prefeitura Municipal Pediu que fosse enviado oficio a prefeitura municipal solicitando informações sobre a 

arrecadação de impostos das empresas de bingo que se instalam no Município de Itaituba. 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. 

 
João Bastos Rodrigues 

Presidente 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

 


