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Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 
Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos oito do mês de Março, 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, primeiro secretario o 
vereador Isaac Rodrigues Dias e segundo secretário o vereador Antonio Lopes de Sousa. O 
Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, solicitando a primeira secretária 
que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Antonio Lopes de Sousa, Agnaldo Cirino de 
Oliveira Santos, Célia Martins de Souza, Dirceu Biolchi, 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 Manuel Diomar Santos Figueira que efetuasse a leitura de um trecho 
da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio GAB/PMI nº 045/2016 de autoria da Prefeitura 
Municipal de Itaituba que encaminha as leis devidamente sancionadas: Lei Municipal nº 2.896/2015 – 
“Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a 
Eurides Ferreira da Silva”. Lei Municipal nº 2.897/2015 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma 
de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Francisco Osmarino Parente Aguiar”. Lei 
Municipal nº 2.898/2015 – “Autoriza o poder executivo a alienar, sob forma de venda, terreno 
pertencente ao patrimônio municipal a Valede da Silva”. Lei Municipal nº 2.899/2015 – “Autoriza o poder 
executivo a alienar, sob forma de venda, terreno pertencente ao patrimônio municipal a Leda Maria 
Santos de Sá”. Lei Municipal nº 2.900/2015 – “Autoriza o poder executivo a doar terreno pertencente ao 
patrimônio municipal a Francisco Soares da Rocha”. Projeto de lei nº 008/2016 de autoria do executivo 
municipal que dispõe sobre a revogação da lei nº 2.485/2012 e implanta o Novo Plano de Cargos, 
Carreiras e remuneração dos trabalhadores da educação publica no municipio de Itaituba, estado do Pará, 
e dá outras providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. 
Projeto de lei nº 009/2016 de autoria do executivo municipal que dispõe sobre alienação de um terreno 
urbano pertencente ao patrimônio municipal a Francisco Osmarino Parente Aguiar e dá outras 
providencias. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de lei CMI 
nº 022/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues, que institui a Semana Municipal do Assistente 
Social a ser comemorada na terceira semana do mês de maio e dá outras providencias. O referido projeto 
foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de lei nº 026/2016 de autoria do vereador 
João Bastos Rodrigues que dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trate dos direitos da criança e do 
adolescente na grade curricular do ensino fundamental e dá outras providencias. O referido projeto foi 
enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de lei nº 027/2016 de autoria do vereador 
João Bastos Rodrigues que institui no municipio de Itaituba, a Semana Municipal da Mulher a ser 
comemorado anualmente na segunda semana do mês de maio. O referido projeto foi enviado a sala de 
comissões para analise e parecer Projeto de lei nº 028/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias 
que dispõe sobre a prestação do serviço de capelania no municipio de Itaituba e dá outras providencias. 
O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Com 
a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, que falou sobre sua visita nas comunidades da 
região e os trabalhos que estão sendo feito na recuperação das vicinais e a construção de lavanderias em 
bairros da cidade. Agradeceu a prefeita municipal pelos trabalhos e pelos seus requerimentos atendidos e 
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fez um requerimento verbal que a prefeita municipal faça o bloqueteamento das ruas que necessitam no 
município. O Edil falou também sobre a sua historia no município de Itaituba. Prosseguindo usou da 
palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, dizendo que a camara estava  faltando 
administração.  O Edil lamentou não haver nenhuma  homenagem ao dia Internacional da Mulher, 
conforme foi combinado em sessão anterior.   O vereador enfatizou que era importante ser cobrado do 
assessor jurídico a analise dos projetos para serem enviados as comissões e posteriormente aprovados 
pelo plenário.  Em seguida o vereador efetuou a leitura de homenagem ao dia Internacional da mulher. 
Com a palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, agradeceu a presença de todos e parabenizou as 
mulheres pelo seu dia.  Continuando o vereador lamentou a paralisação nas obras do hospital Regional. 
Disse que se sentia enganado pelo governador, pois o mesmo havia prometido que a construção do 
hospital era real. Usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, parabenizando o dia Internacional da 
mulher.  O vereador fez uma reflexão da historia  do ex Presidente Inacio Lula da Silva. Disse que a 
presidente Dilma não teria conseguido se eleger sem o apoio do Lula, que  chegou a construir uma 
trajetória politica, num projeto de crescimento, que atualmente está sendo difícil manter.  Disse que os 
vereadores de Itaituba também passavam por situações delicadas, pois ao tentar falar com um secretário 
municipal, na busca de solução de problemas referentes ao município não eram atendidos. Com a palavra 
o vereador Isaac Dias, disse que concordava com as palavras do vereador Sadeck em relação a 
organização das reivindicações do plenário.  Registrou em plenário a presença da senhora Dete, em nome 
da mesma parabenizou as demais mulheres. Continuando o vereador lamentou a falta de posicionamento 
do presidente diante das inercias do governo municipal em relação aos projetos de leis que não vem 
sendo deferidos.  Disse que isso contribuía para a desmoralização do Poder Legislativo. O vereador falou 
sobre o projeto que substitui o plano de carreira dos servidores, dizendo que analisando os anexos do 
mesmo, deveria ter sido o feito o reajuste salarial até o dia 2 de fevereiro e de forma correta. Com a 
palavra o vereador Joao Paulo, efetuou a leitura de um documento que trata sobre a construção do 
hospital regional. Continuando o vereador falou sobre a situação que vive o país, destacando a 
participação do ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva. Disse que o acontecia não servia para avançar a 
cidadania, mas um retrocesso para o país. Era preciso ser feito as investigações de forma parcial, pois as 
investigações estavam direcionadas para os partidos dos trabalhadores e que era um atentado ao direito 
democrático e que pode acontecer com qualquer pessoa e que se deve zelar pelos direitos civis. Com a 
palavra o vereador Antonio Lopes de Sousa, em seu discurso parabenizou todas as mulheres presentes e 
pediu aos vereadores aprovassem um requerimento de sua autoria que pede a COMTRI que fizesse na 
Travessa João Pessoa apenas pelo lado direito e fez comentários a respeito. Leu uma mensagem pela 
passagem do dia das mulheres. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, que falou em relação ao 
pronunciamento do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos e não concordou com que o mesmo disse 
e que sua sugestão não foi discutida e nem aprovada pela mesa diretora, por isso não se programou, mas 
leu uma mensagem em homenagem ao dia das mulheres. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida 
Silva, que falou sobre sua preocupação com a construção do Hospital Regional do Tapajós e falou sobre a 
documentação que recebeu do governo do estado acerca da obra. Falou que não está parada a obra do 
hospital regional e logo tudo ficará normal e que todos foram construídos no governo do Jatene. 
Comentou sobre o escândalo envolvendo o ex presidente Lula e o PT e que não se deve ter regalia para 
uns e para outros não. Leu uma mensagem em homenagem ao dia das mulheres. Pediu ao vereador 
Dirceu Biolchi ajuda para organizar uma homenagem as lideranças do movimento da Transgarimpeira. 
Com a palavra o vereador Iamax Prado, mostrou fotos de ruas da cidade e sua situação devido as 
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constantes chuvas que vem caindo no município. Falou que será oficiado ao deputado chapadinha e ao 
senhor Eraldo Pimenta tratando dos buracos nas ruas da cidade e na Transamazônica. Solicitou 
verbalmente a terraplanagem da 17ª e 18ª ruas do Bairro Santo Tomé e solicitou o asfaltamento da 6ª 
rua do Bairro Bela Vista. Comentou sobre a sua moção ao Colégio Isaac Newton e pediu a aprovação da 
mesma e prosseguindo mostrou uma homenagem em vídeo as mulheres pelo seu dia. Com a palavra o 
vereador Nicodemos Aguiar, que parabenizou a todas as mulheres pela passagem do seu dia. Falou sobre 
as obras do Hospital Regional e que é uma luta também do deputado Hilton Aguiar e que toda vez que o 
mesmo vem ao município sempre visita a obra de construção do Regional. Disse que o governo do PSDB 
sempre teve obras no município e lembrou de algumas e que com o regional não será diferente trazendo 
benefícios para o município e pediu união de todos para que o governo priorize essa obra. Falou que o 
municipio já tem representatividade no estado e em Brasília e que o deputado federal Chapadinha sempre 
trata bem os representantes dessa região. Mostrou uma homenagem com vídeo ao dia das mulheres. 
ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 101/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, requer 
o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao secretario d Infraestrutura, 
Daniel Costa Alencar, solicitando que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura que dentro de suas 
possibilidades execute os serviços de recapeamento asfáltico na 33ª rua iniciando na Transamazônica até 
o término da mesma. REQUERIMENTO Nº 102/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, 
requer o envio de oficio ao senhor Wesley Sena, para que seja feito uma avaliação no sistema de 
iluminação publica na extensão da rede que foi feito no Bairro Maria Madalena. REQUERIMENTO Nº 
103/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer o envio de oficio ao senhor Daniel 
Alencar, secretario da SEMINFRA, que regularize e divulgue os horários da coleta de lixo nos bairros do 
município. REQUERIMENTO Nº 104/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 
requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, e ao senhor Daniel Costa, 
Secretario Municipal de Infraestrutura, para que determine ao setor competente  a executar os serviços 
de recapeamento e tapa buraco na 5ª rua da Cidade Baixa Bairro Perpetuo Socorro. REQUERIMENTO Nº 
105/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, requer o envio de oficio a senhora Eliene 
Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao Coordenador Municipal de Transito, João Paxiuba, para definir 
o lado direito da Travessa João Pessoa exclusivo para estacionamento de veículos com sinalização 
adequada, incluindo a demarcação de 30 metros de estacionamento com sinalização para motocicletas e 
quarteirão alternados. REQUERIMENTO Nº 106/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, 
requer o envio de oficio ao senhor Daniel Alencar, secretario da SEMINFRA, para que execute os serviços 
de recapeamento asfáltico na 2ª rua iniciando nas proximidades do Muro da Marçonaria até o fim da 
mesma. REQUERIMENTO Nº 107/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, requer o envio de 
oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao senhor Daniel Alencar, secretario da 
SEMINFRA, para que execute os serviços de recapeamento asfáltico, na 3ª rua iniciando na Rodovia 
Transamazonica até o fim da mesma. REQUERIMENTO Nº 108/2016 de autoria do vereador Antonio 
Lopes de Sousa, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao 
senhor Daniel Alencar, secretario da SEMINFRA, para que execute os serviços de limpeza geral e 
terraplanagem em todo o Bairro Vitória Régia. REQUERIMENTO Nº 109/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio, requer a operação tapa buraco para Rodovia Transamazônica perímetro urbano e 
que o oficio seja encaminhado ao senhor Tenente Coronel Carlos Elizio Santiago Nerys, Comandante do 
8º BEC. REQUERIMENTO Nº 110/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de 
oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal, para que seja feito a sinalização vertical e 
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horizontal em frente as escolas publicas municipais de Itaituba. REQUERIMENTO Nº 111/2016 de autoria 
do vereador Isaac Rodrigues Dias, requer o envio de oficio a senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita 
municipal, para que seja feito a sinalização vertical e horizontal em frente a Câmara Municipal de Itaituba. 
REQUERIMENTO Nº 112/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes requer o envio de oficio a 
senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao senhor Daniel Alencar, secretario da SEMINFRA, 
solicitando a execução de limpeza e pavimentação de todas ruas e travessas do Bairro Bom Jardim. 
REQUERIMENTO Nº 112/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes requer o envio de oficio a 
senhora Eliene Nunes de Oliveira, prefeita municipal e ao senhor Daniel Alencar, secretario da SEMINFRA, 
solicitando a execução de limpeza e pavimentação de todas as ruas e travessas do Bairro Liberdade. 
Moção nº 008/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, requer envio de moção de 
reconhecimento e aplauso ao Colégio Isaac Newton pelos seus 26 anos de fundação. Requerimentos e 
moção após lidos discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. Requerimento verbal do 
vereador João Paulo Meister que requer o encaminhamento de oficio ao deputado Zé Geraldo para que, 
através de emenda parlamentar, coloque agua nas Comunidades São Benedito, São João Batista, 
Ipaupixuna e Bela Vista km 28. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Requerimento verbal do 
vereador Diomar Figueira que solicita a prefeitura municipal a operação tapa buraco na 3ª e 5ª ruas do 
Bairro da Liberdade. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Requerimento verbal do vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos que solicita a prefeitura municipal o bloqueteamento de todas as ruas 
mais necessitadas do municipio. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Requerimento verbal 
do vereador Isaac Dias que requer a promulgação de todos os projetos d leis que não foram sancionados 
pela prefeitura municipal. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Requerimento verbal do 
vereador Iamax Prado Custodio que requer a terraplanagem da 17ª e 18ª ruas do bairro São Tomé com 
Raimundo Preto. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. E 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,....................................................,primeiro secretário a subscrevi e assino. 
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