
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA 
 

Av. Getúlio Vargas N.º 419-  Telefax:  ( 093 )3518-2305   -   CEP: 68.180-000   -   Itaituba - Pará 
e-mail: cmitb@itbnet.com.br 

www.camaraitb.com.br 

 
1 

 

Ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos trinta dias do mês de 
Agosto, 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 Figueira Santos, Orismar Pereira Gomes 
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 Nº 038 – GAB/SEMDAS de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social 
em resposta ao Oficio nº 013/2016 GAB/Ver Isaac Rodrigues Dias. GRANDE EXPEDIENTE: Com a 
palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falou sobre a decisão envolvendo a presidente afastada Dilma e 
espera que a democracia seja respeitada. Mostrou imagem do senhor Lucio Santarém jogador de futebol 
que faleceu dias atrás e comentou sobre a trajetória do mesmo. Em seguida falou sobre a faculdade de 
Itaituba e sobre seus formandos no curso de enfermagem deste ano e que fez parte da comissão que 
autorizou o curso junto ao MEC. Mostrou que é o primeiro aluno a ter uma declaração de formando da 
FAI e parabenizou os 119 formandos em enfermagem da FAI. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, 
falou sobre o festival de Barreiras que aconteceu fim de semana passado e que teve apoio da prefeitura 
municipal e demais empresários. Disse que faltou peixe mas não faltou animação da população que 
prestigiou o evento. Falou que essa casa de leis sempre ajuda o festival e que não ouviu nenhum 
agradecimento a esta casa ou aos vereadores. Disse que viu candidatos a vereador esbanjando dinheiro 
no festival e pode perceber que o poder econômico está mandado nessas eleições. Parabenizou o 
vereador Diniz e a vereadora Maria de Almeida pela sua graduação em enfermagem. Falou sobre a 
iluminação da 5ª rua da Liberdade que foi feita. Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, falou 
que a diretoria de urbanismo não está tendo cuidado com os lixos coletados e levados pelos caminhões. 
Disse que os lixos caem do caminhão e ficam na rodovia causando acidentes. Falou que os caminhões 
papa-lixo não estão fazendo a coleta devida e que caçambas fazem o trabalho com trabalhadores sem 
equipamentos de proteção. Pediu que fosse encaminhado oficio a diretoria de urbanismo pedindo 
explicações a respeito da coleta de lixo feito por caçambas. Pediu a atenção a sessão itinerante no Km 28 
Comunidade Boa Vista e que recebeu a noticia que a mesma foi cancelada pela presidência desta casa e 
que fosse revisto esse fato. Com a palavra o vereador Isaac Rodrigues Dias, comunicou que esta casa 
será denunciada no ministério publico pelo fato dos vereadores estarem em campanha politica em horário 
de expediente. Pediu que fosse lançada a falta dos vereadores que não participam das sessões ordinárias 
e que fosse registrado em ata. Falou que amanha acontecerá uma solenidade pela passagem do dia do 
Nutricionista, bem como palestras com os mesmos. Mostrou se incomodado pelo fato de Aveiro ser 
governado parte por Itaituba e o município de Rurópolis ter ficado com a Comunidade de Jacarezinho e 
que legislaturas passadas aprovaram este fato. Sugeriu que fosse feito um plebiscito para tratar do 
assunto e que esta casa deveria entrar na justiça para resolver o fato. Falou que há muitas confusões nas 
comunidades por conta desse fato envolvendo os limites territoriais entre Itaituba e Rurópolis. Apresentou 
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requerimento pedindo essa consulta popular. ORDEM DO DIA: Não houve leitura de requerimentos por 
falta de quórum e o vereador Iamax Prado Custodio pediu que fosse registrado os vereadores presentes 
em plenário neste momento que foram: Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, Antonio Lopes de Sousa, 
Iamax Prado Custodio, João Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manuel Diomar Figueira Santos e 
Wescley Silva Aguiar. 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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