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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária Itinerante da Câmara Municipal de Itaituba ao Residencial Piracanã. 
Segundo Período Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos trinta e um dias do mês 
de Maio, do corrente ano, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder 
Legislativo Municipal, às 19h15min, no Barracão comunitário do Residencial próximo a caixa d’agua, sob a presidência do 
vereador João Bastos Rodrigues, 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 
a primeira secretária que efetuasse a chamada dos senhores vereadores: Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, Antonio 
Lopes de Sousa, Célia Martins de Souza, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João 
Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Luiz Fernando Sadeck dos Santos, Manuel Diomar Figueira Santos, 
Maria de Almeida Silva, 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 GAB/PCMI Nº 0135/2016 de autoria da prefeitura municipal de Itaituba que 
encaminha a lei municipal devidamente sancionada para conhecimento: Lei Municipal nº 2.919/2016 que autoriza o poder 
executivo a doar, sob forma onerosa, terreno pertencente ao patrimônio municipal a ordem dos advogados do Brasil – 
OAB, para construção da Sede da Subseção no município de Itaituba, estado do Pará. MEMO Nº 012/2016 de autoria 
do vereador Wescley Silva Aguiar que justifica sua ausência nas sessões dos dias 31/05 e 01/06 do corrente ano. Of. Nº 
13/16 de autoria da Associação Comunitária do Bairro Bom Jardim, anexos mapa do bairro Bom Jardim, Lei anterior que 
cria o bairro, lei atual delimitando o bairro. Projeto de lei nº 040/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos 
Figueira que dispõe sobre a implantação e instalação do sistema de bueiros com caixas coletoras de dejetos nas ruas e 
avenidas de Itaituba. Projeto de lei nº 041/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que institui o dia 
27 de novembro como o “Dia Municipal dos Profissionais da Segurança do Trabalho” em Itaituba. Projeto de lei nº 
042/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que institui o dia do Pastor, no municipio de Itaituba e dá 
outras providencias. Projeto de lei nº 043/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que dispõe sobre a 
capacitação e a orientação dos servidores das creches de Itaituba para a prestação de primeiros socorros. Projeto de lei nº 
044/2016 de autoria do vereador Manuel Diomar Santos Figueira que institui a Semana Municipal de Artes Marciais a ser 
comemorando na ultima semana de setembro. Os referidos projetos foram enviados a sala de comissões para analise e 
parecer. O vereador Isaac Dias esclareceu sobre o andamento da sessão itinerante e como a população do residencial 
pode participar através do uso da fala para falar das demandas que o bairro precisa e depois as providencias serão 
tomadas. Usou a tribuna popular o senhor Itamar Dias, presidente da ACOTAMI, falou da satisfação da sessão itinerante 
no bairro e sobre a construção da creche do Bairro que a obra está parada e que a obra que estava construindo desistiu 
por falta de pagamento. Disse que a obra está sendo usado pelos vândalos para usar bebidas alcoólicas e drogas, 
causando transtorno para população do Bairro. Lamentou a falta de órgãos como o COMTRI e a PM e falou sobre a 
necessidade de colocação de faixas de pedestres e lombadas para diminuir a velocidade. Pediu apoio dos vereadores para 
resolver os problemas do bairro. A senhora Albertina Pereira, presidente do Residencial Piracanã, falou sobre os problemas 
do Bairro em relação a segurança publica e que entregaram um documento a PM pedindo um trailer para o Bairro, mas o 
comandante foi destituído do cargo e o outro que assumiu se comprometeu que o trailer irá passar vinte dias no Bairro. 
Cobrou dos vereadores a construção da escola para o bairro e que em conversa com a secretaria de educação disse que 
as obras de construção da creche serão retomadas. Falou que se precisa retornar com entrega de lajotas para as casas e 
direcionou este questionamento ao gerente da Caixa presente na sessão. Pediu apoio dos vereadores para resolver os 
problemas do residencial e agradeceu a presença de todos. O padre Divaldo agradeceu a presença de todos e que a 
população deste bairro está esquecido. Disse que há falta de segurança no Bairro e que passou um mês morando no 
bairro e pode acompanhar os problemas do residencial e citou alguns como a colocação das lajotas. Comentou que as 
missas são feitas nesse barracão e que o mesmo necessita de reparos e que os próprios moradores fazem as reformas. 
Falou que até hoje não receberam o terreno para construção da igreja e que há uma senhora morando e não quer causar 
caso com ninguém e a prefeitura tem que resolver. Pediu que se verificasse a possibilidade de doação de um terreno 
dentro deste residencial e que irá a câmara para os procedimentos de doação. O senhor Cleuto Ferreira, presidente 
FAMOCITA, falou sobre a situação de agua do residencial que não serve para consumo dos moradores e pediu que fosse 
feito um segundo poço artesiano para beneficiar este residencial. Outro pedido feito pelo senhor Cleuto e sobre o valor da 
tarifa do transporte em moto taxis para o residencial e pediu providencias a respeito. Disse que é uma necessidade e uma 
prioridade o transporte publico para o município e sugeriu que fosse feito uma mesa redonda ou audiência publica para 
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discutir a tarifa dos motos taxis. A senhora Antônia Célia, Igreja Católica, agradeceu a presença dos vereadores em ouvir 
os problemas dos moradores do bairro. Disse que precisa que os vereadores olhem com mais carinho para população 
deste bairro e que esse barracão está iluminado por causa dos vereadores, senão estaria tudo no escuro. Falou que a 
praça do residencial precisa ser recuperada totalmente e da obra de construção da creche que está parada e demais 
problemas do residencial e principalmente o problema da agua e que os canos e o local onde esta depositada a agua é 
que não presta e pediu que fosse resolvido. Falou que sofre com problemas de saúde por conta das precárias instalações 
da escola no residencial e um vereador prometeu recuperar a escola e até agora nada. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da 
palavra o vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos, falou que tem alguns problemas com a Caixa e que o gerente 
precisa esclarecer e questionou sobre as lajotas e como vai ficar. Questionou de como ficara as casas que estão fechadas 
e pediu providencias urgentes da SEMDAS e do município. Em relação aos terrenos disse que os mesmos não são da 
prefeitura e sim da empresa que fez o residencial e sugeriu que a empresa fosse procurada e pedisse a doação de um 
terreno para igreja. Falou que foi o responsável por fazer a denominação de todas as ruas do residencial através de leis e 
que o correio não entrega as correspondências por conta de não ter cep nas ruas e pediu a procuradora do municipio 
presente agilidade para resolver o problema. Falou que o convenio da creche é de 2013 e que a obra foi empreitada em 
mais de 1 milhão e que a empresa recebeu um pouco mais de 300 mil reais e por isso a paralização da obra, disse que o 
recurso está na conta e questionou o por que a obra nunca foi concluída. Em relação a iluminação publica disse que 
apresentou projeto que diminui a taxa de iluminação publica para população do município e agradeceu aos vereadores que 
aprovaram o projeto. Falou sobre a segurança no bairro e municipio e questionou a ausência da PM na sessão. Com a 
palavra a vereadora Célia Martins, falou sobre o problema da agua no residencial e que era preciso lembrar que esse 
problema de falta de agua é antigo e que a presidente do bairro corre sempre atrás de resolver o problema. Disse que a 
maioria dos poços artesianos estão com o problema de não ter agua potável e é extremamente sulfurosa. Em relação a 
construção da creche no residencial e que a empresa só receberá se apresentar documentos legais e que o prefeito não 
pode fazer pagamentos indevidos, cabendo sanções penais se o fizer e que se a empresa apresentar os documentos 
necessários o pagamento será feito legalmente. Falou que a questão da escola e que o terreno sofreu uma invasão e que 
por isso não foi conseguido verba para obra. Com a palavra o vereador Dirceu Biolchi, que falou sobre os problemas que o 
município vem sofrendo devido ao crescimento em especial nos residenciais. Disse que esse residencial era para ser um 
Bairro modelo e que a maioria das ruas dos bairros da cidade foram mal estruturados e mal planejados. Disse que pode 
presenciar uma situação de limpeza nas ruas dos bairros da cidade e pediu que os residenciais fossem tratados com mais 
carinho e que vê a preocupação e a cobrança dos moradores. Usou a palavra o vereador Isaac Dias, cumprimentou a 
todos os presentes e falou que os residenciais construídos no município não deveriam ter problemas pois foram planejados 
e que deveriam ser um exemplo de bairro para expansão do município. Falou que foi um erro do município e da câmara 
na legislação passada em que não deixaram terrenos para aparelhos públicos e estranhou que esse residencial, todas as 
esquinas ficaram com terrenos para serem comercializados. Disse que se faz necessário a cobrança da administração 
publica e que a mesma herda o bônus e o ônus e que cobra ações da comissão de terras da câmara municipal. Falou que 
não se deve iludir que a câmara conseguirá terreno para a igreja e que o terreno da escola é pago pela prefeitura 
municipal e falou que há mais de 200 casas fechadas nos três residências construídos em Itaituba e que casas são 
vendidas e alugadas nos residenciais e que pode constatar pessoalmente. Pediu que a Caixa fizesse uma auditoria nos 
residenciais com ajuda da procuradoria do município e pediu providencias da Caixa para garantir o acesso a esta casas e 
que a prefeitura garanta que os problemas do residencial fossem resolvidos. Finalizou seu discurso dizendo que os atos de 
vandalismo são feitos por próprios moradores do bairro. Com a palavra o vereador João Paulo Meister, parabenizou os 
servidores da câmara pela estrutura da sessão itinerante e aos vereadores por aprovarem seu requerimento. Disse que a 
câmara está colhendo as demandas e juntamente com o executivo presente buscarão soluções para parte dos problemas 
do residencial e anunciou que em dez dias as obras da creche serão retomadas. Falou que já foram feitas denuncias por 
distorções da entrega das casas dos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida e que casas já foram devolvidas por 
irregularidades. Citou o caso de uma senhora que recebeu a casa com ajuda da câmara municipal e que a mesma é 
merecedora. Disse que se precisa encontrar uma solução para os problemas do residencial e que a presidente do bairro 
precisa provocar o SENAR para o mesmo fazer um projeto de arborização da praça do residencial. Com a parte o vereador 
Luiz Fernando Sadeck dos Santos falando que as áreas são diferentes e essa do residencial Piracanã foi adquirida por uma 
empresa e repassado a prefeitura municipal. Comentou sobre seu requerimento que tramitará nesta sessão em relação a 
implantação da caixa correio comunitária e pediu aprovação dos demais vereadores. Com a palavra o vereador Iamax 
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Prado Custodio, registrou a ausência dos vereadores Nicodemos Aguiar e o diretor da COMTRI, João Paxuiba e agradeceu 
a presença de todos. Em seguida mostrou uma prestação de contas de sua atuação em prol da população do residencial e 
que alguns foram atendidos e agradeceu a prefeitura municipal por isso. Disse que já fez uma solicitação para construção 
de um microssistema de abastecimento de agua para o residencial e que por questões politicas não foi possível. Em 
relação a iluminação publica pediu que fosse feito a expansão de rede para os bairros afastados da cidade e que muitos já 
possuem essa expansão. Falou que a responsabilidade dos problemas é do executivo municipal e dos vereadores e 
solicitou para que fossem recapeadas as ruas do residencial e a regularização da coleta de lixo. Disse que solicitou uma 
reunião da caixa para saber onde fazer a cobrança se da empresa ou da prefeitura em relação ao problema do residencial 
e que não vai desistir das lutas em prol da população do município. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, falou sobre 
as demandas apresentadas principalmente em relação a construção da escola e da segurança publica para o bairro. Falou 
que o novo comandante da PM voltará com o policiamento nos bairros. Falou que levará a questão da tarifa do moto taxis 
para devidas providencias e que existe uma emenda do deputado chapadinha de 250 mil reais e que o recurso será para 
construção de uma praça para este residencial. Em relação a iluminação publica disse que antigamente no residencial tudo 
era de péssima qualidade e que hoje tem qualidade graças a prefeitura. Aparteando o vereador Luiz Fernando Sadeck 
disse que os carros da CELPA andam a noite no residencial fotografando as casas e recebendo notificações da mesma. 
Disse que vieram para ouvir e levarão as demandas para tentar resolver os casos. Com a palavra a vereadora Maria de 
Almeida, cumprimentou a todos os presentes e que pediram o mínimo para um residencial ter qualidade para os 
moradores. Disse que já foi motivos de denuncias a venda e aluguel de casas, bem como as que permanecessem fechadas 
até hoje. Falou que os moradores não percam a esperança e que continuem lutando e perguntou de quem é a 
responsabilidade do residencial se é da prefeitura ou da empresa. Falou que a população precisa cobrar ações para 
beneficio do residencial e que só assim terão qualidade de vida. Citou o caso de uma senhora que paga as parcelas da 
casa só que não pode morar na casa e que a mesma permanecesse fechada e não sabe a quem recorrer para resolver o 
problema. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, falou que já tem dois mandatos e que não tem 
vergonha de andas nos quatro cantos da cidade e mostrou feliz em participar dessa sessão. Mostrou o requerimento 
aprovado que pede o tapa buraco nas ruas do residencial e a construção de um novo poção artesiano. Comentou sobre a 
redução do preço do gás e preço do cimento graças a seu requerimento e comentou sobre trabalhos da prefeita municipal 
e agradeceu a mesma por atender seus pedidos. Com a palavra o vereador Antonio Lopes de Sousa, agradeceu a todos 
por estarem presentes nessa sessão itinerante. Disse que fazem requerimentos com base nas demanda dos moradores 
dos bairros da cidade. Falou que a segurança publica não depende só dos policiais, pois os mesmos trabalham em 
condições precárias e espera que melhore com a realização de um novo concurso. Falou que os residenciais da cidade são 
um problema e sempre é cobrado dos moradores e citou um caso de um rapaz que ligou alegando que sua fosse entupiu 
e que é comum nos três residenciais. Falou que a agua dos residenciais é de péssima qualidade e comentou seus 
requerimentos aprovados para o bem da população do município. Com a palavra o vereador Orismar Gomes, agradeceu a 
presença de todos os presentes e que assumiu a liderança de governo no lugar do vereador Wescley Silva Aguiar. Disse 
que sofrem muitas criticas e que hoje se inaugura um km de asfalto no Crepurizão e que pode constatar a instalação de 
um semáforo na 29º rua com a Avenida São José. Falou que o governo já tem uma creche concluída e uma quadra 
coberta em pleno funcionamento e comentou sobre as ruas do Bairro da Liberdade que estão intrafegáveis e que já 
conversou com a prefeita municipal e que já estará recuperando as mesmas e depois irão para outros bairros. Pediu que 
as demandas fossem levadas para a prefeita municipal e as providencia para o terreno para igreja, bem como para casas 
fechadas nos residenciais. O gerente da Caixa Econômica Federal, senhor Jorge, que falou da necessidade do 
encaminhamento dentro da legalidade das denuncias para que a caixa possa responsabilizar a empresa. Falou que existem 
casos de casas fechadas e que nunca chegou nenhuma denuncia e que os entes que podem fazer isso é a empresa e o 
ministério publico pedindo a rescisão do contrato. Disse que chegou uma denuncia e que por falta de mais informações o 
processo não foi adiante. Falou que os encaminhamentos precisam ser feitos juntamente com a câmara municipal e 
convidou os vereadores para formar um ponto de controle e fiscalizar os residenciais. Falou que no dia que recebeu o 
convite da sessão já acionou a gerencia de habitação e um dos problemas apontados foi o das lajotas e que o 
assentamento retornará ainda esse mês de junho e convidou a presidente par fazer o acompanhamento. O vereador Isaac 
dias perguntou se o gerente recebeu um dossiê contendo as casas que estão fechadas pela prefeitura municipal, bem 
como o problema das fossas das casas do residencial que estão dando problema. O gerente disse não recebeu esse 
documento e pode ter passado direto para diretoria de habitação. Em relação as fossas disse a responsabilidade é da 
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empresa responsável. O vereador Luiz Fernando Sadeck pediu explicações a respeito do ressarcimento da lajota dos 
moradores compraram as lajotas e o gerente disse que desconhece esse fato. ORDEM DO DIA: Requerimento nº 
256/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa que solicita ao executivo municipal que interceda junto ao 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, que dentro de suas possibilidades execute o serviço 
de avaliação e observância das normas técnicas e legais, no que se refere ao peso e medida das unidades de botija de gás 
de cozinha vendidas em nosso municipio. Requerimento nº 257/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa que 
solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria municipal de educação que dentro de suas possibilidades, 
possa continuar a construção do centro infantil do Residencial Vale do Piracanã a retomada da construção do mesmo. 
Requerimento nº 258/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa que solicita ao executivo municipal que 
interceda junto a secretaria de infraestrutura que dentro de suas possibilidades execute serviço de tapa buraco e 
pavimentação asfáltica em todas as ruas do Residencial Vale do Piracanã. Requerimento nº 259/2016 de autoria do 
vereador João Paulo Meister que solicita ao executivo municipal, para que através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura que providencia a arborização das ruas e praças do Residencial Vale do 
Piracanã. Requerimento nº 260/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister que solicita ao executivo municipal a 
revitalização da Praça Central do residencial do Vale do Piracanã com equipamentos para pratica de esporte. 
Requerimento nº 261/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister que solicita ao executivo municipal o cancelamento 
da ação judicial de reintegração de posse de parte da área do Valmilandia, requerendo ainda, o reconhecimento e 
legitimidade da ocupação e a regularização fundiária da área do Valmilandia. Requerimento nº 262/2016 de autoria do 
vereador João Paulo Meister que solicita ao executivo municipal, a implantação de caixas postais comunitárias para todos 
os moradores do Residencial Piracanã. Requerimento nº 263/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister que solicita 
envio de oficio a Rede Celpa, solicitando a expansão de redes nos bairros: Valmilandia I e II, Piracanã, Ocupação do Irajá, 
Jardim Tapajós, Novo Paraiso, Vitoria Régia I e II, Maria Madalena e Jardim Aeroporto. Requerimento nº 264/2016 de 
autoria do vereador João Paulo Meister que solicita ao executivo municipal, a construção de um poço artesiano e o 
aprofundamento do poço existente no Residencial Piracanã. Requerimento nº 265/2016 de autoria do vereador João 
Bastos Rodrigues que solicita ao executivo municipal, a pavimentação, recuperação e limpeza das ruas do Residencial Vale 
do Piracanã. Requerimento nº 267/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues que solicita ao executivo municipal, 
a construção de uma escola no Residencial Vale do Piracanã. Requerimento nº 268/2016 de autoria do vereador Iamax 
Prado Custodio que solicita ao senhor Daniel Alencar, Secretario Municipal de Infraestrutura, a manutenção e 
recapeamento das ruas esburacadas do Residencial Vale do Piracanã. Requerimento nº 269/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio que solicita ao senhor Daniel Alencar, Secretario Municipal de Infraestrutura, a regularização e 
divulgação dos horários da coleta de lixo no Bairro Vale do Piracanã. Requerimento nº 270/2016 de autoria do vereador 
Iamax Prado Custodio que solicita envio de oficio ao executivo municipal e aos deputados Hilton Aguiar e Marcio Miranda, 
requerendo a implantação de um microssistema de abastecimento de agua no Residencial Vale do Piracanã. Requerimento 
nº 271/2016 de autoria da vereadora Maria de Almeida Silva que solicita ao executivo municipal e ao senhor Daniel 
Alencar, Secretario Municipal de Infraestrutura, o serviço de recapeamento na estrada do DNER, do começo até o fim da 
mesma com urgência. Moção nº 021/2016 de autoria do vereador Orismar Pereira Gomes, requer aprovação para moção 
de aplausos a senhora Norata Alves de Sousa pelos seus 101 anos. Requerimentos e moção após lidos discutidos e 
votados foram aprovados por unanimidade. E não havendo mais matérias a tratar, o presidente deu por encerrada a 
sessão por falta de quórum 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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