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Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária Itinerante Residencial Viva Itaituba da Câmara Municipal de 
Itaituba. Segundo Período Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e dezesseis. Aos vinte 
e dois 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 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 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, Manoel Cordovil Diniz, Manuel Diomar Figueira 
Santos, Nicodemos Alves de Aguiar, 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. Em seguida convidou o senhor, tenente do exercito, Paulo César para compor a mesa. PEQUENO 
EXPEDIENTE: Oficio nº 07/2016 GAB Ver. Agnaldo Cirino de Oliveira Santos que justifica sua 
ausência nesta sessão. Oficio nº 230/2016 de autoria da Prefeitura Municipal de Itaituba que encaminha 
para analise e apreciação: Razões do veto total ao Projeto de Lei Municipal nº 005/2016 que “Institui a 
consagração do direito obrigatório a identidade de sexo e dá outras providencias”. Razões do veto total ao 
Projeto de Lei Municipal nº 061/2016 que “Dispõe sobre a inclusão de conteúdo que trata dos direitos das 
crianças e dos adolescentes na grade curricular no ensino fundamental e dá outras providencias”. As razões 
foram enviadas a sala de comissões para analise e parecer. Oficio nº 230/2016 de autoria da Prefeitura 
Municipal de Itaituba que encaminha as leis devidamente sancionadas: Lei Municipal nº 2.924/2016 – “dispõe 
sobre a revogação da lei nº 1.991/2009 e implantação do novo plano de cargos, carreira e remuneração dos 
agentes de transito do município de Itaituba e dá outras providencias”. Lei Municipal nº 2.925/2016 – “Institui 
no município de Itaituba a corrida do fogo do 7º grupamento de Bombeiro Militar do município de Itaituba e dá 
outras providencias”. Lei Municipal nº 2.926/2016 – “institui o Selo Amigo do Meio Ambiente no âmbito do 
município de Itaituba e dá outras providencias”. Lei Municipal nº 2.927/2016 – “Cria o Programa Sócio 
Educativo de prevenção, apoio multidisciplinar, esclarecimento e conscientização de homens agressores no 
âmbito familiar, na forma que menciona”. Lei Municipal nº 2.928/2016 – “dispõe sobre a medida de 
reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) seus resíduos e dá outras providencias”. Lei Municipal nº 
2.929/2016 – “dispõe sobre a prestação do serviço de capelania no municipio de Itaituba e dá outras 
providencias”. Lei Municipal nº 2.930/2016 – “torna obrigatório a colocação do Símbolo Nacional de Acesso em 
todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas com deficiência e dá outras providencias”. 
Usou a tribuna popular senhor Mamedes, morador do bairro, que pediu mais atenção para o CAPS no Bairro. 
Em seguida o senhor Hélio Silva, presidente do bairro, que leu uma pauta de reivindicações para o residencial 
e que algumas delas já foram alcançadas como iluminação publica e o Posto de saúde. Solicitou a construção 
de uma escola de ensino fundamental e lombadas com sinalização na entrada que acesso ao residencial, bem 
como a denominação com CEP´s das ruas do bairro. A senhora Jesse Miranda, falou sobre o problema dos 
alunos que estudam em escolas em outros bairros e precisam usar o transporte escolar e que os alunos não 
tem rendimento. Pediu a construção da escola de ensino fundamental para o residencial. O senhor Valdeci, 
morador do Bairro, que falou dos problemas do bairro relacionado as ruas do residencial e da entrada que dá 
acesso ao mesmo. Convidou os vereadores a andarem pelo residencial e verificar a situação das ruas e cobrou 
a construção da escola para bairro. GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra o vereador Dirceu Biolchi, disse 
que é a favor das palavras dos que usaram a tribuna e parabenizou pela coragem que os mesmos têm em 
reivindicar soluções para os problemas. Falou de seu requerimento que pede uma praça com academia ao ar 
livre para o residencial, bem como solicitações de construção da escola e da creche. Falou sobre a má 
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qualidade das lâmpadas usadas no residencial e que os moradores reclama bastante e que era preciso 
fiscalizar os recursos que vem para o município. Com a palavra a vereadora Célia Martins, falou que os 
presidentes de bairros andam muito na câmara atrás de soluções para os problemas dos seus bairros e as 
vezes saem desanimados em não conseguir. Disse que os moradores não devem ter vergonha de falar os 
problemas do bairro e que através disso conseguiram essa itinerante para o bairro. Falou que a entrada de 
mão dupla para o residencial foi uma luta sua e conseguiu fazer e falou de mais problemas solucionados para 
o bairro. Falou que se deve cobrar da prefeitura municipal e da CAIXA suas responsabilidades em contrato e 
que a câmara não pode virar as costas. Falou que perguntou a secretaria de educação do município se tem 
alguma resposta da construção da escola para o residencial e até agora nada. Com a palavra o vereador 
Orismar Pereira Gomes, disse que ouviu todas as reclamações dos moradores e que sempre acompanhou a 
situação desse bairro e que ajudou na entrega das casas para os contemplados no programa. Disse que o 
principal objetivo é trazer melhorias para a população do Bairro e citou coisas que já aconteceram de bom 
nesse governo. Mostrou se disposto a ajudar no que for preciso e que a população conhece bem o seu 
trabalho. Com a palavra o vereador Diomar Figueira, disse que nunca esteve ausente das suas andanças pelos 
bairros e justificou por um período em que ficou em tratamento médico. Comentou sobre seu requerimento 
nesta sessão que trata da construção de uma quadra poliesportiva padrão MEC para o residencial. Solicitou 
junto à prefeitura municipal e ao DNIT a construção de uma rotatória na entrada de acesso ao residencial. 
Falou que o presidente tem que fazer uma reunião com todos os vereadores para denominarem os nomes de 
ruas e travessas e depois terá que mandar a ata da reunião para criar os projetos de lei. Pediu a urgência da 
reunião com a comissão de justiça e redação final para discutir um projeto de grande importância. Com a 
palavra o vereador Isaac Dias, fez alguns agradecimentos a pessoas presentes e falou sobre o convenio da 
CAIXA para construção do residencial em que o mesmo deveria ser entregue com asfalto de qualidade, 
iluminação publica e demais para garantir a qualidade de vida dos moradores. Falou que a câmara veio não 
por causa do vereador Iamax Prado, mas sim pela responsabilidade desta casa de leis. Disse que função da 
itinerante é de ouvir a população dos bairros e levar a demanda a quem de competência. Falou que a três 
meses esta morando no Bairro próximo e que não há iluminação publica e que vive cobrando o serviço da 
Coordenadoria de iluminação publica. Falou que tem uma creche licitada para ser construída no residencial, 
bem como o cadastramento de uma escola de ensino fundamenta, cabendo apenas à homologação. Falou que 
sempre anda nos bairros em todas as semanas e que os problemas não são dessa legislatura, mas tem que 
cobrar soluções. Falou que a caixa deveria ter feito s verificação de quem realmente precisa das casas e que 
todas as demandas serão anotadas e levadas ao executivo municipal. 
Com a palavra o vereador Nicodemos Aguiar, disse que já fez varias visitas ao residencial discordando do 
popular que falou que os vereadores não andam no bairro. Falou que já falou varias vezes das péssimas 
condições da entrada do residencial que causa perigo a população do mesmo. Disse que já fez vários 
requerimentos com melhorias para o residencial e que é obrigação dos vereadores cobrar do executivo 
municipal. Com a palavra a vereadora Maria de Almeida Silva, que parabenizou os moradores pelas 
reivindicações e que a população de todos os residenciais estão com os mesmos problemas e que os mesmo 
precisam cobrar. Falou de seus requerimentos do ano de 2013 pedindo melhorias para o bairro, bem como 
lembrou de outros requerimentos de outros anos. Falou que todos os vereadores cobram e o executivo tem 
que executar. Finalizou agradecendo e parabenizando a população pelas cobranças. Com a palavra o vereador 
Wescley Silva Aguiar, disse que gostaria que todas as sessões fossem iguais a esta com a cobrança da 
população e pediu que fosse feita uma itinerante no Residencial Wirland Freire. Comentou sobre o projeto que 
transforma a Ação Sorriso em utilidade publica e que a comissões fará o parecer favorável. Falou que se hoje 
os moradores tem sua casa tem que agradecer aos vereadores dessa legislatura e citou alguns problemas do 
residencial que conhece bem. Pediu que as cobranças fossem levadas ao executivo municipal. Com a palavra o 
vereador Antonio Lopes de Sousa, fez alguns agradecimentos e disse que são os para-choques e recebem as 
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criticas da população. Falou que andou em todos os residenciais trabalhando e que tem vários requerimentos 
aprovados pedindo melhorias para o bairro. Respondeu ao senhor Mamede sobre o CAPS e que o mesmo não 
tem investimento de fora e que todo investimento vem do governo municipal e que nunca veio recursos do 
governo federal. Comentou sobre seus requerimentos que serão lidos nesta sessão. Com a palavra o vereador 
Iamax Prado Custodio, cumprimentou algumas pessoas na sessão e falou que não foi o único a pedir uma 
sessão itinerante para este bairro. Disse que tem muitos requerimentos pedindo melhorias para o bairro e que 
cabe ao executivo fazer. Falou que participa do grupo de moradores e vê os clamores desse povo e que não 
importa quem fez, mas a responsabilidade é da prefeitura municipal. Falou que está protocolando um pedido 
para construção de uma escola de ensino médio para o residencial e que caso o governo federal não faça, o 
município tem condições de fazer devido a alta da arrecadação municipal. Pediu a construção de uma quadra 
coberta para o bairro. Mostrou se triste com as palavras do vereador Antonio Lopes em que o mesmo disse 
que a oposição é tão cruel quanto um pai que mata o filho e sentiu triste por essa fala. Disse que esse fato se 
deu, pois o vereador Iamax Prado havia mostrado fotos da ambulância quebrada em frente ao ginásio. Pediu 
verbalmente a regulamentação do CAPS em Itaituba. Mostrou disposto a ajudar no que for preciso deixando 
seu numero de celular a população. O presidente passou a palavra ao senhor Jorge, gerente da agencia da 
CAIXA em Itaituba, falou que ficou envergonhado quando visitou esse residencial e pode verificar as 
irregularidades do mesmo. Disse que as irregularidades tem que ser verificadas e levadas a Caixa e aos órgãos 
competentes, cabendo até a ida ao ministério publico. Falou que os primeiros residenciais foram contemplados 
com poucas estruturas e que os demais ainda serão colocados a lajota e que o contrato na época na era 
previsto no residencial, referindo ao asfalto de qualidade e outros equipamentos públicos. Falou que hoje já 
tem uma empresa para colocar lajotas nas casas do residencial Viva Itaituba e deixou a agencia a disposição 
desta casa e da população. O presidente passou a palavra ao senhor Geovan, gerente de relacionamento com 
cliente da Celpa Equatorial, que mostrou se disposto a todos que o procurarem para esclarecimentos e demais 
demandas. Falou que a população precisa cobrar e reclamar dos serviços da empresa. O presidente propôs 
que não houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a ORDEM DO 
DIA: 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. 
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