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Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da 

Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos dezenove 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. O Presidente, invocando o preceito regimental, 

declarou aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: 
Célia Martins de Souza, Isaac Rodrigues Dias, João Bastos Rodrigues, Manoel Cordovil Diniz, Manuel 

Diomar Santos Figueira, Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar e Orismar Pereira Gomes. 
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 083/2016/SEI/COUN5/SCO-ANATEL. 

Oficio GAB/PGMI de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha o Projeto de lei para analise e 
apreciação: Projeto de lei nº 069/2016 – “Institui a Lei Geral Municipal da microempresa, empresa de pequeno porte 

e microempreendedor individual e dá outras providencias, de que trata a lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações”. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para analise e parecer. Projeto de lei nº 058/2016 de 

autoria do vereador Wescley Silva Aguiar que Inclui a Caminha da de fé com Nossa senhora Sant’ana realizada no 

municipio de Itaituba no calendário oficial do município. O referido projeto foi enviado a sala de comissões para 
analise e parecer. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Manoel Cordovil Diniz, falando sobre a 

função do vereador, lembrando que quem estava de fora não entendia esse papel. Mostrou-se preocupado com o 
alto índice de dengue no estado do Pará, que ganhou o primeiro lugar. Disse que eram importantes medidas de 

prevenção para a redução desse índice.  Continuando o vereador falou sobre a praia do Paranamirim, dizendo que 

era interessante que fosse feito uma dragagem para retirar a areia e abri um canal no sentido de que a praia 
continuasse sendo usada pelos turistas. Prosseguindo usou da palavra o vereador Isaac Dias, que falou sobre o 

curso de engenharia da UFOPA, dizendo que se sentia envergonhado da universidade oferecer apenas um curso, 
quando o correto seria no mínimo uns 4 cursos. Disse que era preocupante o fato de não haver local para 

instalação. Mesmo lançado edital, não foi encontrado um prédio que viesse atender a capacidade da universidade. 
Falou que tentaram usar o prédio da EETEPA, porem o governo do estado não aceitou e comentou sobre a situação 

de abandono da Escola tecnológica. Disse que se a UFOPA tivesse se instalado de fato no município abriria mais 

cursos para atender a demanda de profissionais da região. Falou que o governo do estado não está dando a devida 
atenção a essa região e que existem uma falta de interesse politica de mobilizar a sociedade para trazer a 

universidade para o município. Pediu que fosse feita uma nota de repudio a UFOPA por oferecer apenas um curso de 
graduação e ao governo do estado por não ceder o prédio da EETEPA para implantação da UFOPA. Com a palavra o 

vereador Iamax Prado Custodio, falou sobre o único curso de engenharia civil oferecido pela UFOPA em Itaituba e 

lamentou esse fato. Disse que o município precisa de outros cursos de graduação para atender a demanda da região 
e que depende da atuação de alguns políticos e que se deve levar esse anseio para o governo do estado. ORDEM 

DO DIA: Requerimento nº 465/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer a construção de um 
centro de referencia em saúde na Comunidade de Paranamirim. Requerimento nº 466/2016 de autoria do vereador 

Iamax Prado Custodio, requer a construção de um centro de referencia em saúde na Comunidade de Jacundá. 
Requerimentos após lidos discutidos e votados, foram todos aprovados por unanimidade. 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 


