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Ata da Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período 
Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte e um 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:  

GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, que mostrou se preocupado  
com os comentários envolvendo a situação de infraestrutura de nossa cidade.  Esperava que os próximos 
governantes pudesse olhar com carinho para os problemas que mais assola o município. O Edil falou da 
necessidade da construção de um novo estádio, sugerindo que o mesmo fosse feito na décima rua, sendo 
um local adequado para  o mesmo. Com a palavra o vereador Aguinaldo Cirino, agradeceu a presença da 
imprensa presente em plenário. Continuando o vereador falou sobre diversos trabalhos de asfaltamento 
que estavam sendo efetuados após sua solicitação a administração municipal. Mais de 40 requerimentos 
seu com trabalhos concluídos. Com a palavra o vereador Isaac Dias, disse que a faculdade de Itaituba, 
FAI, após ter recebido vários títulos desta casa, se tornou um curral eleitoral do candidato Ivan Almeida . 
Disse que o professor Nazareno usa a sala de aula para denegrir a imagem deste poder. Disse que o 
candidato Ivan Almeida, também não tem moral para falar mal desta casa.  Disse que estaria ingressando 
na  justiça pedindo direito de respeito nas salas de aula que o professor Nazareno dar aula, pois teve seu 
nome citado pelo professor e candidato. Disse que considerava o fato muito grave. Disse que era 
importante esta casa ser mais cautelosa quando fosse feito uma homenagem reconhecimento para 
alguma entidade, a fim de que posteriormente não fosse penalizado. Com a palavra o vereador João 
Paulo disse que a denuncia do vereador Isaac sobre a faculdade de Itaituba, era muito grave e a mesa 
diretora deveria se manifestar e tomar as providencias devidas. 

ORDEM DO DIA:  

 

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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