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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária Itinerante Bairro Maria Madalena da Câmara Municipal de 
Itaituba. Segundo Período Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos 
quinze dias do mês de Junho, do corrente ano, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, República 
Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal, às 19h30m, no auditório do Instituto Federal do 
Pará – IFPA/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 
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: Antonio Lopes de 
Sousa, Célia Martins de Souza, Dirceu Biolchi, Iamax Prado Custodio, Isaac Rodrigues Dias, João 
Bastos Rodrigues, João Paulo Meister, Manoel Cordovil Diniz, Manuel Diomar Figueira Santos, 
Maria de Almeida Silva, Nicodemos Alves de Aguiar e Orismar Pereira Gomes. Havendo número legal 
de vereadores o presidente solicitou ao vereador Iamax Prado que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia 
Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Oficio nº 053/2016 de autoria do IFPA/Campus Itaituba/Diretoria Geral 
em atenção ao Oficio Circular nº 012/2016-GAB/PCMI que trata da Sessão Itinerante no Bairro Maria 
Madalena. Oficio nº 06/2016 – GAB. Ver. Agnaldo Cirino de Oliveira Santos que justifica sua ausência na 
sessão deste dia. Oficio nº 010/2016 de autoria do vereador Luiz Fernando Sadeck dos Santos que justifica 
sua ausência na sessão deste dia. Oficio Gab. Ver. Dirceu Biolchi nº 025/2016 que justifica sua ausência 
na sessão deste dia. MEMO nº 015/2016 de autoria do ver. Weslcey Silva Aguiar que justifica sua ausência 
na sessão deste dia. Projeto de Resolução nº 008/2016 – Abre crédito adicional suplementar ao vigente 
orçamento da Câmara Municipal de Itaituba no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para reforço de 
dotação orçamentaria. O referido projeto será enviado a sala de comissões para analise e parecer. O vereador 
Isaac Dias explicou como se dará a inscrição dos populares para usarem a fala nesta sessão. Em seguida a 
palavra foi passada aos mesmos. Usou a palavra o senhor Lucivaldo Figueira, diretor geral IFPA, eu 
cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a presença de todos e falou do principal problema enfrentado 
pelos alunos do instituto dos moradores do bairro relacionado ao transporte publico e a instituição não tem 
como disponibilizar esse meio de transporte. Falou sobre os custos das tarifas de transporte por mototaxis e 
taxis, e eu o instituto está buscando iniciativas para resolver esse problema. Falou sobre a legalização da 
documentação junto ao serviço de patrimônio da união do instituto em Itaituba e pediu ajuda para resolver 
esse problema. Usou a palavra o senhor Luizinho, presidente do Bairro Maria Madalena, falou sobre as 
dificuldades do bairro e que já foram agraciados pelo governo municipal, em relação a pavimentação das ruas, 
iluminação publica, transporte escolar. Disse eu o principal objetivo é uma escola de ensino médio para o 
bairro e que já tiveram a resposta de eu não tem demanda suficiente para tal, pediu ajuda dos vereadores 
para construção de um posto de saúde. Pediu a prefeitura municipal pedindo o asfaltamento das ruas do bairro 
e a pintura das lombadas, bem como o serviço de tapa buraco nas que necessitam. Falou que a prefeita já 
cumpriu com as promessas feitas como iluminação do km 5 até o bairro, entrega de títulos definitivos de terras 
e falta apenas a escola. Falou de sua luta para conseguir os CEP’s das ruas e que para se efetivar tem que 
identificar com placas os nomes das ruas e a prefeitura municipal já irá iniciar esse trabalho. Usou a palavra a 
senhora Marilene Rodrigues, moradora do bairro, agradeceu pela oportunidade e que o bairro não tem 
problemas muitos sérios e pediu ao secretario de governo presente para recuperar o ramal do Jacarezinho e 
pediu aos vereadores a construção de um posto de saúde e uma escola para o bairro. Falou sobre as famílias 
que não tem teto presentes e que alguma coisa precisa ser feito pelas mesmas. Lembrou que o vereador 
Iamax Prado fez 23 requerimentos pedindo melhorias para o Bairro e fez elogios ao mesmo. Usou a palavra o 
senhor Nilton Sousa, morador da área de invasão, disse que há 11 famílias e mostrou um documento de 
doação e pediu ajuda dos vereadores para resolver o problema e que soube que o dono do terreno, Armando 
Miqueira, requer o terreno e as famílias seriam colocadas no aluguel social. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da 
palavra o vereador João Paulo Meister, agradeceu ao diretor do IFPA pelo apoio a câmara itinerante, falando 
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sobre os bairros que estão se formando no municipio e lembrou do seu requerimento que torna o Maria 
Madalena bairro modelo trabalhando com princípios básicos de melhorias juntamente com o IFPA. Falou sobre 
a questão do transporte publico e que as empresas sempre põem empecilho e que há uma empresa 
interessada em entrar no processo de licitação para o transporte publico urbano para o município. Quanto à 
tarifa dos mototaxis e taxis, a casa pode discutir juntamente com as categorias para viabilizar tarifas mais 
acessíveis. Falou que a câmara pode ajudar na legalização do terreno do IFPA e que em relação a escola o 
bairro pode ter um anexo da escola. Comentou sobre seu requerimento que transforma o ramal do jacarezinho 
em uma via rápido ligando o bairro a transamazônica. Finalizou falando sobre a possível construção de uma 
praça no Bairro. Prosseguindo usou a palavra o vereador Isaac Dias, comentou sobre a direção do IFPA 
ocupada por uma pessoa de Itaituba e agradeceu a presença de populares. Falou que o bairro não é tão novo 
e foi criado para atender a população carente, de baixa renda e que os terrenos são doados pela prefeitura 
municipal. Disse que o bairro possuem investimentos citando o IFPA e a previsão da instalação da UFOPA e o 
Sistema S, sendo alvo de crescimento geográfico. Disse que acompanha a luta do presidente do bairro e que 
muitos investimentos vieram para melhorar a qualidade de vida da população. Falou que uma luta dos 
vereadores as melhorias para a recuperação das ruas do bairro e ainda lutam pela pavimentação do Ramal do 
Jacarezinho. Falou sobre a construção da escola e que se reunião com o governo e com a população e que as 
escolas são construídas seguindo um padrão do MEC e que existe uma escola com seis salas de aulas 
destinadas ao bairro e precisa ser homologado para o recurso ser liberado. Falou que o MEC alega que existem 
duas creches em bairros vizinhos ao Maria Madalena o que contemplaria os moradores deste bairro e que a 
realidade é totalmente diferente. Comentou sobre uma empresa que está pleiteando a implantação do 
transporte coletivo publico para o município e que logo a empresa estará em funcionando. Usou a palavra a 
vereadora Maria de Almeida Silva, citando a lei que criou o bairro em 2009 e que fez da aprovação da criação 
do mesmo. Disse que na legislação passada teve a honra de votar e aprovar 62 títulos definitivos de terras 
para os moradores e que os mesmos tem validade. Falou que o centro de saúde do IFPA foi colocado 
temporariamente até a construção de uma para o bairro. Disse que tem requerimento pedindo a recuperação 
do ramal do Jacarezinho e que já fez vários e que cabe ao executivo municipal fazer a obra. Com a palavra o 
vereador Diomar Figueira, disse que ouviu os moradores que usaram a palavra e que não importa se é 
vereador de outro bairro, ajuda no que for preciso o bairro. Agradeceu e parabenizou a prefeita municipal 
pelas obras para o bairro Maria Madalena e comentou que foi um pedido seu a colocação de lombadas na rua 
de acesso ao bairro e que pediu a sinalização para a referida rua. Falou que as ruas já tem CEP e que a 
prefeitura irá fazer o trabalho de numeração das casas e existe um projeto de usa autoria que denomina as 
ruas e travessas do bairro. Falou que foi liberada a licitação para concessão de transporte publico coletivo e 
sugeriu que fosse colocado o taxímetro nos taxis e tarifas mais acessíveis para o mototaxis. Com a palavra o 
vereador Orismar Pereira Gomes, falou sobre os problemas do bairro e pediu que o tempo de permanência do 
posto de saúde no IFPA fosse adiado, uma vez que está vencido. Elogiou o vereador Iamax Prado e o 
parabenizou por iniciativa dessa sessão itinerante e estão dispostos a ajudar no que for preciso. Falou sobre a 
importância da recuperação do ramal do jacarezinho para desafogar a Transamazônica. Com a palavra o 
vereador Nicodemos Alves de Aguiar, mostrou se alegre por participar dessa sessão itinerante e lamentou a 
prefeita municipal não participar. Disse que conhece todas as ânsias da população do Bairro e solicitou ao 
deputado Chapadinha uma praça e um posto de saúde para o mesmo. Falou da luta do vereador Iamax Prado 
em busca de melhorias para o bairro e que o vereador não tem o poder de fazer, cabendo ao executivo 
municipal. Com a palavra o vereador Antonio Lopes de Sousa, agradeceu ao diretor do IFPA pelo apoio a essa 
sessão itinerante. Falou sobre seu requerimento que pede a recuperação do ramal do Jacarezinho, 
contemplando os moradores do bairro e diminuindo acidentes na Transamazônica. Falou de outros 
requerimentos que pedem a construção do posto de saúde para o bairro Maria Madalena, bem como outro que 
pede a construção da escola, pavimentação asfáltica nas ruas do bairro. Falou que a prefeita municipal tem 
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feito muito pela população do município e o que tiver que ser feito pela prefeita ela não medirá esforços para 
fazer. Com a palavra o vereador Iamax Prado Custodio, falou da honra em morar no bairro Maria Madalena e 
lembrou se quando comprou sua casa no bairro. Cumprimentou todos os vereadores e presentes em nome do 
presidente do bairro Sr. Zezinho, falou da responsabilidade de trazer benfeitorias para o bairro que tem 
inúmeras necessidades dentre elas a contemplação de área para moradia para os sem tetos. Ressaltou que é 
oposição a prefeita, mas tem amizade com o senhor Walfredo Marques e pediu que fosse verificado o que está 
ocorrendo com a legalização do terreno onde foi construído o IFPA. Comentou sobre suas solicitações feitas no 
ano de 2013 que pediam a construção do Centro de Saúde para o bairro Maria Madalena e no ano de 2014 a 
construção de lombadas na rua que dá acesso ao bairro, a capinação ao redor do Bairro, a regularização da 
coleta de lixo, a implantação do SENAI no Bairro, a implantação do Sistema S considerando que o bairro será 
um centro de ensino, em 2015 solicitou um mutirão de limpeza e a expansão de rede para o bairro, em 2016 
redutores de velocidades nas ruas evitando acidentes, bem como a limpeza da rua, solicitou ainda a divulgação 
da coleta de lixo por parte da prefeitura municipal e seguiu falando dos seus requerimentos que pedem 
melhorias para o bairro. O presidente concedeu a palavra ao senhor Walfredo Marques, secretario de governo, 
que fez alguns esclarecimentos a respeito dos assuntos tratados. Em relação ao posto de saúde para o bairro, 
disse que infelizmente a construção foi esbarrado em critérios de sistema e que devido a demanda do bairro 
não é possível a instalação de um posto de saúde e a solução seria uma anexo para atender as necessidades 
desse bairro. Falou que recentemente houve uma terraplanagem no Ramal do Jacarezinho e há planos do 
executivo municipal de tornar trafegável esse ramal. Falou que está em litigio a área de invasão e que o 
executivo não esta virando as costas para as famílias da invasão e procurará ajudar no que for preciso. Sobre 
a questão do transporte coletivo disse que houve uma reunião para concessão para transporte urbano e 
depende de uma licitação e contemplará todo o município. Falou que as placas denominando as ruas do bairro 
já estão prontas e que serão feitos os trabalhos pelo executivo municipal e finalizou agradecendo a todos os 
presentes. O senhor presidente do bairro Maria Madalena disse que a vereadora não entendeu sobre os títulos 
de terras entregues não teriam validade e o mesmo disse que tem validade sim e que moradores 
interpretaram errado. O presidente propôs que não houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada 
por unanimidade, passando a ORDEM DO DIA: Requerimento nº 290/2016 de autoria do vereador Manuel 
Diomar Santos Figueira, requer envio de oficio ao senhor João Paxiuba, Coordenador do COMTRI e a 
procuradoria do Municipio, para que façam uma tabela de estudos para criação de uma tabela de preços dos 
serviços de mototaxi. Requerimento nº 293/2016 de autoria do vereador Iamax Prado Custodio, requer envio 
de oficio a prefeita municipal, a secretaria municipal de saúde, para que estude a possibilidade de construir 
uma unidade de saúde no Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 294/2016 de autoria do vereador Iamax 
Prado Custodio, requer envio de oficio a prefeita municipal, a secretaria municipal de Educação, para que 
estude a possibilidade de construir uma escola no Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 295/2016 de 
autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria 
municipal de saúde para construir um posto de saúde no Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 296/2016 
de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, solicita ao executivo municipal que interceda junto a 
secretaria municipal de educação para construir uma quadra coberta no Bairro Maria Madalena. Requerimento 
nº 297/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes de Sousa, solicita ao executivo municipal que interceda 
junto a secretaria municipal de infraestrutura que execute o serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica 
em todas as ruas do Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 298/2016 de autoria do vereador Antonio Lopes 
de Sousa, solicita ao executivo municipal que interceda junto a secretaria municipal de educação para construir 
uma escola no Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 299/2016 de autoria do vereador João Bastos 
Rodrigues, solicita ao executivo municipal a iluminação publica no KM 28 sentido CAIMA. Requerimento nº 
300/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, solicita ao executivo municipal a construção de uma 
praça com equipamentos de esporte, academias ao ar livre e espaços para atividades culturais e lazer no 
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Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 301/2016 de autoria do vereador João Paulo Meister, solicita ao 
executivo municipal a construção de uma perimetral ligando o IFPA, Bairro Maria Madalena ao Bairro Vitoria 
Régia, Santo Antonio, Bela Vista e Centro. Requerimento nº 302/2016 de autoria do vereador João Paulo 
Meister, sugerindo ao executivo municipal que receba como contrapartida do loteamento Dom Goyo a área de 
preservação ambiental da propriedade e que seja destinado ao parque ecológico no Bairro Maria Madalena. 
Requerimento nº 304/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues, solicitando ao executivo municipal e 
a SEMINFRA, imediata dos pontos críticos que não dispõe de iluminação publica no Bairro Maria Madalena e a 
reposição das que estão sem manutenção e se encontram apagadas. Requerimento nº 305/2016 de autoria do 
vereador João Bastos Rodrigues, solicitando ao executivo municipal e a SEMINFRA, a recuperação e 
pavimentação das ruas do Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 306/2016 de autoria do vereador João 
Bastos Rodrigues, solicitando ao executivo municipal e a Secretaria de saúde, a construção de um posto de 
saúde no Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 307/2016 de autoria do vereador Diomar Figueira, 
solicitando ao executivo municipal, a diretora de Tributos, no sentido de que seja feito a identificação com 
placas, informando o nome das ruas e travessas, assim como a numeração das residências do Bairro Maria 
Madalena. Requerimento nº 308/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues, solicitando ao executivo 
municipal e a Secretaria de educação, a construção de uma creche no Bairro Maria Madalena. Requerimento 
nº 309/2016 de autoria do vereador João Bastos Rodrigues, solicitando ao executivo municipal e a SEMINFRA, 
a limpeza e tapa buracos em todas as ruas do Bairro Maria Madalena. Requerimento nº 310/2016 de autoria 
do vereador João Bastos Rodrigues, solicitando ao executivo municipal e a SEMED, a construção de uma escola 
de ensino fundamental padrão MEC no Bairro Maria Madalena. Requerimentos após lidos discutidos e votados 
foram todos aprovados por unanimidade. E 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. 

   
João Bastos Rodrigues 

Presidente 
 
 

Antonio Lopes de Sousa 
2º Secretário 

  


