
 
 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, DO ANO DE 2021, REALIZADA EM 22 DE MARÇO 

DE 2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 22 de março do ano de dois mil e vinte e 

um, no Plenário da Câmara Municipal de Irituia, reuniram-se os vereadores e a vereadora 

para dar inicio há segunda Sessão Ordinária do primeiro período Legislativo do ano de dois 

mil e vinte e um, da Câmara Municipal de Irituia. O vereador Presidente Jorge Willians 

Pereira Lima convidou os demais parlamentares para ocuparem suas bancadas e pediu ao 

vereador e primeiro secretário Rodrigo Nunes Pedreira que fizesse a chamada nominal dos 

senhores vereadores e senhora vereadora. Responderam presente os vereadores: 

Presidente Jorge Willians Pereira Lima, Vice presidente Maria de Jesus de Oliveira Pereira, 

Primeiro secretário Rodrigo Nunes Pedreira, Segundo Secretário Marcos Robert Cordeiro 

Mendes, Clebeson Castro dos Santos, Esdra Caitano de Medeiros, Marciano de Andrade 

Lima, Gustavo Gonçalves Lima, Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca, Waldemir Oliveira da 

Costa. Não estavam presentes os vereadores, Almir Carlos da Silveira, Emanoel do Socorro 

Monteiro de Lima. Havendo quórum o Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida o 

presidente convidou o vereador Esdra Caitano para fazer a leitura de um trecho da Sagrada 

Escritura. O mesmo leu a palavra que se encontra em Mateus capitulo 8 e versículo 1º. 

Dando continuidade a Sessão o Vereador presidente convida o Vereador Rodrigo Pedreira 

para fazer a leitura da Ata da Sessão Anterior. Após a leitura o presidente abre votação de 

aprovação da ata e a mesma foi aprovada pelos vereadores. Dando seguimento o 

presidente abre o primeiro expediente com a leitura dos requerimentos solicitados pelos 

vereadores. O presidente convida a Vereadora Maria de Jesus de Oliveira Pereira para 

defender seus requerimentos. A Vereadora Maria de Jesus com o poder da palavra, inicia 

fazendo a leitura do requerimento solicitando a construção do Posto de Saúde da Vila 

Betânia, seguindo a vereadora Maria de Jesus leu seu segundo requerimento solicitando a 

construção de uma sala de aula no loteamento Alto Paraíso na Vila São Francisco KM 14, o 

presidente abre votação, e teve seus requerimentos aprovados. Dando seguimento a 

Sessão o Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para ocupar seu lugar enquanto o 

mesmo faz a defesa de seus requerimentos. Com a oportunidade o vereador Willians 

Pereira apresenta o pedido de o asfalto nas Vilas de Marrafa e São Benedito, o mesmo falou 

da importância do asfaltamento nas respectivas Vilas. Seguindo o vereador Willians leu seu 

segundo requerimento solicitando a recuperação do ramal do Itabocal, e o asfaltamento das 

Vilas do Itabocal, Cumarú, São Jorge e Santa Rosa, onde o mesmo pediu para incluir o 

nome do vereador Clebeson Castro dos Santos em seu requerimento não havendo 

contrapartida teve seus requerimentos aprovados em plenário. Em seguida a vereadora 

tomou seu acento de Vice passando a palavra para o presidente dar continuidade. O 

presidente convida o vereador primeiro secretário Rodrigo para fazer a leitura das 

correspondências, o mesmo leu a correspondência da Equatorial Energia sobre denúncia de 



 
 

inadimplemento de insumo básico de energia elétrica pelo município de Irituia. O primeiro 

secretário repassou a palavra ao presidente que solicitou a presença de um responsável da 

Equatorial a se fazer presente na próxima Sessão para esclarecer melhor sobre o assunto. 

O Presidente dá início ao grande expediente dando oportunidade para o vereador Gustavo 

Lima, onde o mesmo inicia sua fala parabenizando o Prefeito Marcos de Lima Pinto pela 

inauguração do AME. Em seguida agradece ao vereador Marcos Robert pela parceria pela 

limpeza na ponte do Pinheiro, seguindo agradece aos demais vereados pela visita ao CAPS 

da Vila São Francisco do KM 14, o vereador ainda faz um pedido ao Deputado Estadual 

Antonio Tonheiro sobre a PA 253 Rodovia da laranja, finalizando seu pronunciamento o 

vereador faz seus agradecimentos afirmando exercer seu trabalhar pelo povo. Dando 

seguimento o presidente convida o Vereador Clebeson Castro para se pronunciar. Com a 

palavra o Vereador solicita dois requerimentos verbais, o primeiro sobre a construção de um 

Posto de Saúde na Comunidade Jaraquara onde mesmo incluiu o vereador Jorge Willians, 

seguindo o vereador faz o segundo requerido verbal sobre  fala da necessidade de limpeza 

das comunidades, e cobra a limpeza da comunidade do KM 3 da BR 010, que se dispõe de 

um funcionário concursado na área de serviços gerais e não está exercendo a função. 

Seguindo o vereador dá a oportunidade para a vereadora Maria de Jesus, a mesma fala 

sobre o servidor público citado, onde o mesmo afirma que não está trabalhando pelo atraso 

no pagamento, e a vereadora o orienta a tomar as medidas cabíveis junto a Prefeitura 

Municipal. Dando seguimento o vereador Clebeson finaliza sua fala pedindo a limpeza das 

Vilas e a restauração das estradas vicinais e agradece a todos. Dando seguimento o 

Presidente convida o Vereador Emanoel para fazer uso da palavra. O Vereador Emanoel 

inicia sua fala firmando o papel do Vereador de fiscalizar o trabalho do poder municipal e 

também pede ajuda de todos os vereadores para que os mesmos se unam em um 

requerimento para ser apresentado junto aos deputados da região, pedindo a manutenção 

de uma das principais estradas do município que liga a Vila do Alacid, sendo também o 

acesso de mais de 15 comunidades, sendo o principal trajeto do escoamento de produção 

dos moradores dessas comunidades. O vereador finaliza sua fala agradecendo a todos. 

Dando seguimento o presidente fala também da importância do pedido de pavimentação da 

estrada do Itabocal, e mostra seu apoio. Seguindo o Presidente convida o Vereador 

Jardenilson Mota para iniciar sua fala. Com a oportunidade o vereador afirma também o 

compromisso de estar a disposição dos demais vereadores a luta de adquirir projetos para o 

município, e o Vereador finaliza agradecendo a todos. Em seguida o Presidente fala sobre a 

consulta feita pelo Ex Vereador Sandiquinho, e afirma que essa consulta foi feita 

absolutamente pelo Ex Vereador e esse documento não passou pela Câmara Municipal. 

Dando seguimento o presidente passa a oportunidade para o Vereador Manoel Lucilo. Onde 

o mesmo faz uma referencia ao Secretário de Transporte pelo trabalho realizado na estrada 

do Lago Grande, em seguida o Vereador cita as obras que se encontram parada no 

município e pede continuidade nos trabalhos e finaliza sua fala agradecendo a todos. Em 

Seguida o Presidente passa oportunidade ao vereador Marciano, onde o mesmo apresenta 



 
 

um problema de iluminação pública na comunidade do Capuaçú e cobra melhorias nas ruas 

das comunidades do Bangú e região, e o vereador finaliza sua fala afirmando mais uma vez 

o compromisso com o povo e agradece a todos. Dando continuidade o Presidente convida o 

Vereador Esdra Caitano para fazer uso da palavra. O mesmo com o poder da palavra inicia 

agradecendo o Vereador Gustavo Lima pelo projeto apresentado, seguindo o vereador fala 

da importância de fomentar o comércio local com o apoio da prefeitura na compra de 

produtos e insumos locais. Seguindo o Vereador agradece a Deputada Diana Belo pela 

emenda parlamentar que a mesma conseguiu para realizar o trabalho de asfaltamento de 

ruas na comunidade do KM 14, finalizando o Vereador agradece a todos. Dando seguimento 

o presidente convida o Vereador Marcos Robert Cordeiro para se pronunciar, com a palavra 

o Vereador faz um pedido verbal para que a ponte localizada na rua José Leônidas no bairro 

da Miriti, para que a ponte seja substituída por tubulação, haja vista a mesma encontra-se 

deteriorada e com um sério risco de acidente. O requerimento foi votado e aprovado. 

Seguindo o Vereador pede apoio dos demais vereadores para efetuar o pedido de uma 

lombada na PA-253 nas proximidades da capela de nossa Senhora da Piedade, haja vista 

que o local é de risco de acidente, o mesmo Vereador chama a atenção dos responsáveis 

pelo abastecimento de água do município para a necessidade que os moradores das 

proximidades do ginásio localizado na comunidade do Patrimônio, tem de um sistema de 

abastecimento de água, e pede que o os responsáveis possa solucionar esse problema. O 

vereador finaliza sua fala justificando que esteve presente junto ao Deputado Eduardo Costa 

e falou da necessidade de uma ambulância para o município. Dando seguimento a cessão, o 

Presidente convida o Vereador Rodrigo Pedreira para fazer uso da palavra, onde o mesmo 

inicia sua fala agradecendo a todos e cobra a transparência do executivo em respeito ao 

portal transparência e cobra também a manutenção da PA-253, haja vista que a mesma está 

sendo reformada, porém com muito atraso na entrega. Seguindo, o Vereador fala da 

importância de Irituia ter a Guarda municipal, e o vereador finaliza agradecendo a todos. Em 

seguida o Presidente passa oportunidade para a Vereadora Maria de Jesus, onde a mesma 

inicia agradecendo a secretaria de saúde pelo trabalho realizado nos postos de saúde, e na 

oportunidade a vereadora fala de uma emenda parlamentar no valor de 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) que está na FUNASA a disposição da Prefeitura de Irituia, 

para concluir o trabalho de abastecimento de água do campo de Aviação, seguindo, a 

Vereadora faz um requerimento verbal para que seja feito um oficio e enviado ao Prefeito 

pedindo a construção e reforma do cemitério da Vila São Francisco do KM 14 da Br 010. 

Finalizando sua fala a Vereadora agradece a todos e reforça o compromisso com o povo. 

Dando seguimento o Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para tomar a cadeira 

da presidência para que o Vereador Presidente Jorge Willians possa se pronunciar. Com a 

oportunidade o Presidente afirma a todos que está acompanhando a população de perto 

para ouvir e ver a necessidade e cobrar melhorias no município, em seguida o Vereador fala 

sobre o meio fio que está sendo feito no Patrimônio e pede que o mesmo seja feito com 

mais qualidade, na oportunidade o Vereador fala da importância de manutenção da estrada 



 
 

do Itabocal, haja vista a mesma é uma das mais importantes do município e precisa de 

reparos urgentes. O presidente finaliza sua fala agradecendo a todos. Logo após tomar 

acento do Presidente e não Havendo mais nada a tratar, o presidente convida a todos para a 

próxima sessão e dar por encerrada. 
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