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Ata da Quadragésima Sessão Ordinária Itinerante Residencial Wirland Freire da Câmara 
Municipal de Itaituba. Segundo Período Legislativo da Décima Sétima Legislatura do ano de dois mil e 
dezesseis. Aos vinte e oito 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 dezenove horas e 
trinta minutos, no Pátio da Escola Hanna Stella Lucyk dos Santos, no próprio residencial, 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. PEQUENO EXPEDIENTE:  
Oficio 0004/2016 de autoria do Movimento em defesa da Legalização da Garimpagem Regional que 
convida para participar da audiência publica no dia 16 de julho no Parque de Exposição de Itaituba. Oficio 
nº 086/2016 CMDCA que envia informações a respeito da reavaliação da área do CRAS II Liberdade. 
Oficio nº 0036/2016/GIGOVTR de autoria da Caixa Econômica Federal que trata de Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Geral da União. Carta ao Poder Legislativo Municipal de autoria da senhora 
Regina Lucirene Macedo de Oliveira que trata sobre o Museu Aracy Paraguaçu. Convite de autoria da 
Comissão Organizadora do Festival do Cacau que convida para a VIII edição do festival nos dias 05, 06 e 
07. Convite de autoria desta casa de leis que convida para sessão solene de encerramento do 1º período 
legislativo no dia 29 de junho de 2016. O vereador Isaac Dias explicou como se dará a inscrição dos 
moradores que farão o uso da tribuna popular e demais andamentos da sessão. Usou a tribuna a senhora 
Dabita Cardoso, integrante da diretoria do Residencial, disse que a maioria dos problemas do residencial é 
culpa dos moradores e não pode culpar a empresa RESECON e que os moradores tem que ajudar a 
manter o residencial limpo e que os filhos dos moradores quebram as iluminações das quadras e do 
Barracão de eventos. Usou a palavra o pastor Ezequiel, morador do residencial, disse que a educação 
começa dentro de casa e falou sobre os vandalismos na praça, feito por menores de idade que moram no 
residencial. Falou sobre a alta taxa de energia elétrica cobrada pela empresa CELPA para os moradores. 
Usou a fala a senhora Evelin, moradora do Residencial, que agradeceu a prefeitura municipal pelo apoio 
ao residencial e que sempre atende aos pedidos dos moradores. Pediu mais respeito por parte da 
RESECON aos moradores e que o gerente da CAIXA cobre ações da empresa, bem como a solução do 
problema da agua. Pediu mais policiamento da PM no residencial e rondas aos fins de semana e a 
atuação do conselho tutelar no residencial. Usou a fala a senhora Mara Cristina dos Santos, moradora do 
residencial, pediu ao legislativo um posicionamento a respeito da escola de ensino fundamental para 
atender a demanda de crianças e adolescentes e a construção de um posto de saúde para o mesmo. A 
senhora Sandra Seixas, falou sobre as altas taxas de energia elétrica cobradas no residencial e que pagar 
mais de 300 reais de energia por mês e pediu esclarecimentos a respeito. A senhora Maria Alane, 
moradora do residencial, falou sobre a questão da cobrança da energia elétrica com altos valores e que 
há mais de 10 meses espera a manutenção da fossa da sua casa e demais problemas relacionados à agua 
e segurança publica. A senhora Maria dos Milagres, presidente do bairro Jardim Aeroporto, fez alguns 
agradecimentos em especial aos vereadores e a prefeitura municipal e lembrou de uma sessão itinerante 
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em que foram feitos pedidos e alguns foram atendidos. Pediu ajuda aos vereadores para a implantação 
do ensino médio na escola Oliveira de Mendonça. A senhora Joice Melo, moradora, reclamou sobre a 
energia elétrica e o problema da agua, bem como da segurança publica e pediu apoio para resolver esses 
problemas. O senhor Ivanildo neto, morador, falou que não veio para puxar saco de nenhum vereador e 
veio cobrar soluções para os problemas do residencial. Citou o fato da cobrança na emissão de boletos 
das casas ao preço de 5 reais e quer saber por que, bem como a solução do problema da agua no 
residencial. A senhora Ozilene Ferreira, mostrou sua indignação a CELPA por conta de um talão de mais 
300 reais e deixou seu repudio. A senhora Patrícia Pinheiro, presidente do residencial, fez a leitura de um 
discurso que agradece a presença dos vereadores e demais autoridades, bem como algumas 
reivindicações para o residencial, relacionados à agua, segurança publica construção de um posto de 
saúde para o residencial entre outros. Falou da situação das casas que estão fechadas e das denuncias de 
aluguel e vendas das casas e que precisa ser verificado e pediu mais atenção para o residencial. 
GRANDE EXPEDIENTE: Usou da palavra a vereadora Célia Martins de Souza, que parabenizou os 
moradores pela reivindicação para o residencial e que os vereadores atuam bastante em prol da 
população de todo o município. Disse que seu papel é corresponder aos anseios da população e buscar 
solução para os problemas dos bairros. Parabenizou a prefeita municipal pela creche dentro do bairro e 
comentou sobre a necessidade de construção de novas escolas para os residenciais e bairros que estão 
necessitando de escolas de ensino fundamental. Comentou sobre as taxas de energia elétrica e que a 
câmara já tem feito muito para resolver esse problema e sobre um projeto de sua autoria que trata da 
feira livre. Com a palavra o vereador Orismar Pereira Gomes, falou das suas andanças no residencial onde 
verifica as demandas e parabenizou o presidente da casa em levar as itinerantes aos residenciais. Falou 
que o problema da iluminação do residencial ainda não foi passada a prefeitura e que a RESECON precisa 
fazer isso e falou de uma construção no centro da praça e quer esclarecimentos. Com a palavra o 
vereador Isaac Dias, Falou que cobra da CELPA e que a mesma precisa iniciar uma campanha publicitaria 
do uso adequado da energia elétrica e que as famílias precisam se enquadrar no baixa renda. Falou que a 
prefeitura não recebeu a energia elétrica por que tem 48 itens reprovados e que se precisa verificar. 
Falou sobre a questão das fossas e procurou a empresa e que enquanto houver problema a empresa tem 
que resolver o problema e ser responsabilizada pelos mesmos. Falou que os bairros precisam ter PMBox’s 
e que os telefones nunca funcionam e sugeriu uma reunião com a policia civil, ministério publico para 
deter os menores vândalos. Falou que outra empresa virá para concluir o posto de saúde e que a creche 
é produto do acompanhamento dos vereadores e que a escola de ensino fundamental ainda será 
construída no residencial e que a de ensino médio tem que ser cobrado do estado e SEDUC. Falou que as 
casas vendidas ou alugadas nos residenciais deixa um sentimento de impotência e que o município 
precisa desabilitar as pessoas que fazem isso. Com a palavra o vereador Iamax Prado, disse que está 
quase todos os dias no residencial e que pode identificar problemas relacionados a pontos de 
alagamentos, as fossas das casas, agua potável dentre outros. Falou que o residencial vizinho foi levado a 
justiça por causa da agua e que o mesmo teve que perfurar novos poços obrigado pela justiça e que isso 
deveria ser feito no Wirland Freire. Falou que a escola de ensino fundamental é de responsabilidade da 
prefeitura municipal e que a de ensino médio é de responsabilidade do estado e solicitou verbalmente 
que fosse enviado oficio ao governo do estado e deputado Hilton Aguiar para construção de uma escola 
de ensino médio para o residencial. Falou que foi um dos vereadores preocupados com a entrega de 
casas para pessoas que não necessitavam e pediu providencias para os problemas das casas vendidas ou 
alugadas. Pediu que os representantes da CELPA viessem ao residencial verificar as demandas da 
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população. Com a palavra o vereador Agnaldo Cirino de Oliveira Santos, falou da sua luta em prol do 
bairro e mostrou requerimentos que comprovam pedidos que fez para melhorar a qualidade de vida do 
residencial. Agradeceu a prefeita municipal pelos trabalhos feitos nas ruas do município e mostrou se 
muito feliz por isso. Com a palavra o vereador Antonio Lopes, agradeceu a presença de todos e falou dos 
problemas do municipio. Disse que ficou intrigado com a troca de comando da pm em Itaituba é uma 
queda de braço entre deputados em Belem e que os mesmos deveriam lutar para reestruturar a PM. 
Falou sobre a questão das casas alugadas ou vendidas e que em reunião com presidente da caixa para 
trazer essas demandas para devidas providencias. Com a palavra o vereador Wescley Silva, prestou 
contas por que são cobrados pela população e falou sobre o posto de saúde que em dez dias as obras do 
mesmo será retomada e que em 90 dias a mesma será concluída. Falou que é para cobrar do governo do 
estado a construção de uma escola para o residencial e sugeriu que fosse feita uma blitz de visita de casa 
em casa para verificar a situação de cada morador. Falou que todos os moradores tem que zelar pelo 
residencial evitando assim os problemas e os vereadores devem ser cobrados. Em seguida o presidente 
concedeu a palavra ao senhor Raimundo, representante da RESECON, falou que a agua está sendo 
analisada e estão esperando o termino e que não existem recursos para manutenção das obras 
entregues. Falou que o projeto de iluminação publica é de 2012 e que não tem dinheiro para manter. 
Deixou claro que a empresa não se recusa a resolver os problemas. Falou que ninguém paga IPTU por 
que o cartório ainda não entregou os títulos de terras para prefeitura fazer a cobrança. Em seguida falou 
o senhor Jorge Luiz, gerente da CAIXA Itaituba, falou sobre os problemas do residencial e que realmente 
não tem recursos para manutenção mas a empresa tem obrigações contratuais. Disse que os problemas 
devem ser levados via o canal de comunicação para poder ser resolvido o problema. Falou que a agua 
está sendo analisada e acompanhada pela CAIXA e que estão aguardando o laudo. Em relação aos 
boletos disse que com o numero do contrato pode pagar a parcela desde que não esteja atrasado. Falou 
que a prefeitura cumpriu mais uma etapa para retomada das casas divulgando a lista de pessoas não 
aptas a receber as casas e foi encaminhado a CAIXA para providencias burocráticas. Pediu que fosse 
oficializada a gerencia com todas as demandas levantadas em todos residenciais. O senhor Geovan, 
representante CELPA Equatorial, disse que das reuniões que participou esse foi a melhor por que trouxe 
problemas dos moradores com a CELPA. Falou que a empresa não tem poder de aumentar ou de reduzir 
a tarifa de energia elétrica e que a mesma arrecada cerca de 23% do valor da fatura e os outros são 
encargos e impostos. Explicou como se faz o cadastro no baixa renda e não tem nada no contrato que 
diferencia a tarifa no residencial. Quinta feira será feito o trabalho de vistoria no Bairro.  O senhor 
sargento Altemir, PM, falou sobre a segurança publica no residencial e no município. Disse que o 
comando analise e faz um trabalho onde a criminalidade é maior e assim agem e que levara as demandas 
junto ao comando e que os trailer rodará os bairros fazendo a segurança. O presidente propôs que não 
houvesse intervalo regimental e a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a ORDEM DO DIA: 
Não houve leitura de requerimentos. 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  


