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Ata da Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 

Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte dias do mês de Setembro, 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 08/2016 
– SENPA – Jurídico (Retirado de Paudota a pedido  primeiro secretário). Oficio Nº 1076200000/2199/16 de 

autoria da Empresa de Telefonia Oi em atenção ao Oficio nº 390/16. Oficio SELUR – Sindicato das Empresas de 
Limpeza Urbana no Estado de São Paulo que encaminha o material técnico que compõe o ISLU e os resultados por 

ele aferido. Oficio Nº 246/2016/PMI encaminha o Projeto de Lei nº 059/2016 de iniciativa do executivo 

municipal, altera o art. 5º da Lei nº 1.925/2008 e dá outras providencias. Enviado a sala de comissões para analise 
e parecer. Oficio Nº 247/2016/PMI encaminha o Projeto de Lei nº 060/2016 de iniciativa do executivo municipal, 

altera o art. 1º da Lei nº 1.892/2008 e dá outras providencias. Enviado a sala de comissões para analise e parecer. 
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falando sobre a comissão de 

vereadores que foi criada para verificar a situação da CAIMA que se encontra com salários atrasados dos 

funcionários. Ao chegar na fábrica, não foram recebido pela gerencia. Diante da situação, estava neste dia de hoje 
apresentando um requerimento pedindo uma fiscalização do Ministério do Trabalho junto a empresa. Segundo o 

vereador era uma situação insustentável, dezenas de funcionários com salários atrasados sem poder honrar com os 
compromissos financeiros junto ao comercio local.  Continuando o vereador falou sobre o valor da folha de 

pagamento do município, acrescentando que existia uma quantidade grande de funcionários que estavam 
recebendo, porém não estavam trabalhando nos locais devidos. Alguns estavam sendo observado nas ruas fazendo 

campanha para a atual prefeita, caracterizando crime eleitoral. Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, 

disse que que vivia um momento politico importante para o país. O vereador falou sobre as olímpiadas, enfatizando 
da grande relevância da mesma para o mundo, onde muitos desafios foram superados. Continuando o vereador 

falou sobre a infraestrutura do municipio, acrescentando que atitudes simples e práticas melhoravam as condições 
de trafegabilidade de veículos e pedestres. Nestas condições existia vários pontos na cidade. Em seguida o vereador 

comunicou que o presidente Michel Temer  anunciou concessão de ferrovia  de Sinop a Miritituba. Finalizando foi 

feito a entregue a de título de Honra a Associação Atletica Cearense e a Direção da TV Tapajoara. Com a palavra o 
vereador Isaac Dias,   disse que estava apoiando a prefeita, mas seu compromisso maior era com o povo. Lembrou 

que no governo do ex prefeito Valmir Climaco ao assumir o municpio encontrou mais de 600 assessores, os quais 
ele demitiu, mas posteriormente  contratou uma grande quantidade, considerando a grande necessidade do 

momento. Segundo o Edil era importante se observar as situações, antes de se colocar em plenário. Agradeceu ao 
senhor Joao Paxiuba por ter atendo as solicitações desta casa. Citou como exemplo, a instalação do sinal que está 

sendo colocado na 29ª rua. O Edil chamou a atenção dos Edis para a grande quantidade de bingos realizados em 

Itaituba vindo de outros municípios e que tem certeza que os mesmo não pagam impostos. O Edil lamentou a 
reforma trabalhista e tributaria aplicada pelo presidente Temer, onde pretende aumentar a idade mínima para as 

pessoas se aposentarem. Com a palavra o vereador Manuel Diomar Figueira, falando sobre o festival da Galinha que 
ocorreu na comunidade de Vila Rayol,  onde os organizadores se queixaram da falta de consumo dos visitantes. 

Continuando o vereador falou sobre a instalação do sinal da 29ª rua, informando ao colega Isaac que o 

requerimento de solicitação do projeto era de sua autoria. Disse que esteve junto ao setor competente solicitando a 
recuperação e colocação de canaletas na estrada do Bis próximo a casa do diretor desta casa, Manoel Salomão. 

Falou de um comício no Distrito de Campo Verde, onde pessoas da oposição tentaram atrapalhar o mesmo. Com a 
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palavra o vereador Iamax Prado, que falou sobre a empresa Rodonave Navegações, onde o Edil mostrou um vídeo 

dos populares bastante insatisfeitos com a forma de trabalho da empresa. Disse que questionava a posição do 
empresário dono da empresa e não dos servidores que eram obrigados a tomarem certas atitudes contrarias ao 

desejo dos usuários. Falou da falta de respeito da ITACIMPASA para com seus colaboradores que há mais de 90 dias 

não recebem salario. Com a palavra o vereador Nicodemos Alves de Aguiar, que criticou a empresa ITACIMPASA 
pelo atraso do pagamento dos seus colaboradores e em seguida fez homenagens com entrega de comendas ao dia 

do historiador e do profissional de educação física. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 418/2016 de autoria do 
vereador Antonio Lopes de Sousa, solicita ao executivo municipal que interceda junto a SEMINFRA para que a 

mesma execute os serviços de pavimentação asfáltica na 20ª rua iniciando na Transamazônica até o final da 
mesma. Requerimento nº 419/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, solicita o serviço de 

recapeamento e pavimentação asfáltica na 24ª rua exceto no trecho da Travessa São José até a Raimundo Preto. 

Requerimento nº 420/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, solicita o serviço de recapeamento e 
pavimentação asfáltica na 25ª a partir da Travessa Julio Galucio Pereira, depois da Raimundo Preto. Requerimento 

nº 421/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva, solicita o serviço de recapeamento e pavimentação 
asfáltica na 20ª rua da Transamazônica até o final da mesma. Requerimento nº 422/2016 de autoria do vereador 

Luiz Fernando Sadeck dos Santos, solicita encaminhamento de oficio ao ministério do trabalho no sentido de fazer 

uma fiscalização na ITACIMPASA para que sejam esclarecidos a atual situação dos empregados na empresa. 
Requerimento nº 422/2016 de autoria do vereador Wescley Silva Aguiar, solicita encaminhamento de oficio ao 

deputado estadual Neil Duarte de Souza para que o mesmo inclua uma emenda parlamentar no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender o projeto Bom Menino no municipio de Itaituba. Requerimento nº 

425/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer a construção de um posto de saúde na 

Comunidade Ipaupixuna I. Requerimento nº 426/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, 
requer a construção de um poço artesiano no Bairro São Tomé. Requerimento nº 427/2016 de autoria do vereador 

Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer o serviço de terraplanagem em todas as ruas do Bairro Jardim Tapajós. 
Requerimento nº 428/2016 de autoria do vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer a construção de um 

posto de saúde no Bairro Jardim Tapajós. Requerimento nº 429/2016 de autoria do vereador Isaac Dias, requer a 
conclusão do trabalho de recuperação da 22ª rua bairro do Bom Remédio. Requerimento nº 430/2016 de autoria do 

vereador Isaac Dias, requer ao setor de tributos da prefeitura municipal, informações acerca da legalidade dos 

bingos realizados em Itaituba por empresas de outras cidades. Requerimento nº 431/2016 de autoria do vereador 
Isaac Dias, requer a recuperação da 34ª rua por toda sua extensão. Requerimento nº 432/2016 de autoria do 

vereador Isaac Dias, requer a 23ª rua por toda sua extensão. Requerimento nº 433/2016 de autoria do vereador 
Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, requer a construção de lombadas sinalizadas na 25ª rua do Bairro Bom Remédio 

até a 29ª rua do Bairro Piracanã. Requerimento nº 434/2016 de autoria do vereador Manoel Cordovil Diniz, requer a 

prefeita municipal a construção de um estádio municipal de Futebol de campo com vestiários, banheiros, com limites 
de um estádio normal. Requerimentos após lidos discutidos e votados foram todos aprovados por unanimidade. 

Indicação nº 019/2016 de autoria do vereador Isaac Rodrigues Dias que indica a prefeita municipal a criação do 
projeto que institui a coordenadoria de educação indígena no municipio de Itaituba e dá outras providencias. 

Indicação será enviada a prefeitura 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. 
 

João Bastos Rodrigues 
Presidente 

 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 


