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Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e 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 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, Dirceu Biolchi, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, Manoel 
Cordovil Diniz, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar Santos Figueira, Maria de 
Almeida Silva 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: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos 
Figueira, concede titulo de cidadão Itaitubense ao senhor Haruzo Arai, como reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados ao municipio de Itaituba. Projeto enviado a sala de comissões para analise 
e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos 
Santos, concede titulo de cidadão Itaitubense ao senhor José Luis da Conceição, como reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados ao municipio de Itaituba. Projeto enviado a sala de comissões para 
analise e parecer. MEMO Nº 037/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes que justifica sua 
ausência na sessão do dia 25/10/2016. Memo nº 033/2016 – GAB/VER. Iamax Prado Custodio que 
justifica sua ausência na sessão do dia 25/10/2016. Oficio nº 0175/2016/GAB/SEMMA em resposta ao 
Oficio GAB/PCMI nº 362/2016. Oficio Circular nº 03/2016 de autoria do presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, vereador Wescley Silva Aguiar, que abrirá 
prazo até o dia 28/10/16 para protocolos de emenda ao Projeto de lei nº 068/2016. Oficio nº 004/2016 
ADL de autoria do senhor Edvilson Sousa da Conceição, fiscal de tributos, que solicita a participação na 
reunião de discussão do Projeto de lei nº 069/2016 que está em tramitação nesta casa de leis. GRANDE 
EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, abordou sobre sua viagem 
a Belém em que participou de uma audiência com a ARCON para tratar sobre os horários e linhas das 
concessões das lanchas em Itaituba. Disse que a ARCON não tem competência para fiscalizar a saída das 
lanchas e passou para o COMTRI, mas nunca houve esse convênio e espera que esse novo governo 
municipal faça esse processo para fiscalização. Falou sobre o problema envolvendo os servidores efetivos 
e a prefeitura municipal onde não estava sendo repassado os descontos de empréstimos consignados, 
mesmo assim está sendo do descontado no contracheque. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil 
Diniz, falou sobre o presidio municipal que está no centro da cidade e pediu que os órgãos competentes 
fizessem a remoção da penitenciaria para longe do centro urbano e mostrou imagens fazendo 
comentários do mesmo. Falou que o Hospital Dom Bosco está com toda a papelada em dias para o 
convenio e que está recebendo em dias ainda o pagamento do ano de 2015. Com a palavra o vereador 
Isaac Dias, registrou a presença de mulheres em plenário reivindicando o direito de moradia e que as 
disseram as mesmas que teriam sua casa própria. Comentou sobre as eleições dos EUA e que ninguém 
está dando muita atenção. Falou sobre a grilagem de terras e o estado do Pará está entre os campeões 
nesse fato juntamente com o desmatamento na Amazônia. Falou que os EUA vai controlar a fabricação de 
aeronaves pela EMBRAER e que a mesma teria sofrido uma multa maior que seu faturamento anual. 
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Finalizou seu discurso dizendo que as riquezas naturais do Brasil foram entregues ao EUA. ORDEM DO 
DIA: Requerimento nº 462/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o 
envio de oficio aos deputados Eraldo Pimenta e Hilton Aguiar, para alocarem no orçamento do estado em 
2017, o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e para os deputados federais José Priante e 
Francisco Chapadinha, alocarem no orçamento da união de 2017, o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais) para construção do Trapiche municipal na Comunidade de Barreiras, Itaituba Pará. 
Requerimento nº 463/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de 
oficio aos deputados Eraldo Pimenta e Hilton Aguiar, para alocarem no orçamento do estado em 2017, o 
valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) e para os deputados federais José Priante e Francisco 
Chapadinha de 2017, alocarem no orçamento da união o valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) 
para construção da Orla em frente a Comunidade de São Luiz de Tapajós. Requerimento nº 464/2016 de 
autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de oficio aos deputados Eraldo 
Pimenta e Hilton Aguiar, para alocarem no orçamento do estado em 2017, o valor de R$ 1.000.000,00 
(Um milhão de reais) e para os deputados federais José Priante e Francisco Chapadinha de 2017, 
alocarem no orçamento da união o valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para construção da 
Orla em frente a Comunidade de Barreiras. Requerimento nº 467/2016 de autoria do vereador Luiz 
Fernando Sadeck dos Santos, requer o envio de oficio ao diretor geral da ARCON, Dr. Bruno Henrique 
Reis Guedes, Ministério Publico Estadual/Comarca de Itaituba, Representante da Empresa Ouro e Prata e 
Representante da Cooperativa Buburé para uma reunião na Câmara Municipal de Itaituba, em dia e hora 
a ser marcado pela mesa diretora para discutir as linhas e os horários determinados pela ARCON na 
região. Requerimento nº 467/2016 de autoria do vereador Manoel Cordovil Diniz, requer o envio de oficio 
ao executivo municipal para que junto ao setor competente, faça a remoção do Presidio Municipal da 
zona urbana para outro lugar fora da cidade. Requerimentos após lidos discutidos e votados, foram todos 
aprovados por unanimidade. Indicação nº 022/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes, 
indica a prefeitura municipal para criação do Projeto de Lei que trate sobre a construção de escolinhas de 
futebol nos bairros e periferia do município, conforme anexo. Indicação nº 024/2016 de autoria do 
vereador Orismar Pereira Gomes, indica a prefeitura municipal para criação do Projeto de Lei que trate 
sobre a inclusão da Disciplina Ambiental nas Escolas Municipais de Itaituba, conforme anexo. Indicações 
serão enviadas a prefeitura municipal para devidas providencias. 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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