
 
 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, 

REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 05 de 

abril 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 início a terceira 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, Almir Carlos da Silveira Esdra Caitano de Medeiros, Marciano de 

Andrade Lima, Emanoel do Socorro Monteiro de Lima, Gustavo Gonçalves Lima e Manoel 

Lucilo Cordeiro da Fonseca. Ausente o Vereador Waldemir Oliveira da Costa. O 

Presidente justifica a falta do nobre colega Vereador por está de luto pela perda de seu 

irmão. 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 Bíblia Sagrada, 

onde o mesmo leu no Evangelho de Mateus capítulo 28. Dando continuidade à 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 o Vereador Almir Carlos da Silveira para defender seus Requerimentos. O 

Vereador com o poder da palavra inicia fazendo a leitura de seus requerimentos que 

solicita o abastecimento de água na Comunidade de Macedônia, seguindo o Vereador leu 

seu segundo requerimento solicitando também o abastecimento de água da Comunidade 

Nova Aliança do Arraial de Nazaré. O Presidente abre votação e o mesmo teve seus 

requerimentos aprovados. O Presidente convida o Vereador Jardenilson Teixeira Mota 

para defender seu requerimento, o Vereador solicita a recuperação dos ramais das 

Comunidades de Santa Helena, Marrafa, Hebron e São Benedito. O Presidente abre 

votação e o Vereador teve seu requerimento aprovado. O Presidente convida o Vereador 

Emanoel do Socorro Monteiro de Lima para defender seus requerimentos, que inicia 

falando sobre a iluminação Pública e a construção de um espaço a Comunidade km 23-

BR 010 para os agricultores e quilombolas poderem vender seus produtos na própria 

Comunidade. Ainda com a palavra, o Vereador leu o segundo requerimento sobre o 

abastecimento de água da Comunidade Raizama Sagrado Coração de Jesus. A 

Vereadora Maria de Jesus deu seu apoio em relação ao requerimento do Vereador sobre 

a construção do espaço para os quilombolas e agricultores. O Presidente abre votação 

dos requerimentos e os mesmos são aprovados. Seguindo a Sessão, o Presidente 

convida a Vice-Presidente Vereadora Maria de Jesus de Oliveira Pereira para ocupar seu 



 
 

lugar na Presidência enquanto o mesmo faz a defesa de seus requerimentos. Com a 

oportunidade o Vereador Willians Pereira apresenta o pedido de construção do muro do 

cemitério e de uma praça de lazer na Vila Betel, e falou da importância desses serviços 

na respectiva Vila. Seguindo o Vereador Willians leu seu segundo requerimento 

solicitando a recuperação de duas pontes, sendo uma na Vila Maneta e a outra do Rio 

Itabocal que dá acesso outras Comunidades, e pediu para incluir o nome dos nobres 

colegas Emanoel do Socorro Monteiro de Lima e Clebeson Castro dos Santos em seus 

requerimentos, não havendo contrapartida teve seus requerimentos aprovados. Em 

seguida, a Vereadora retomou seu acento de Vice passando a direção para o Presidente. 

O Presidente dá início ao grande expediente dando oportunidade para o Vereador 

Clebeson Castro dos Santos onde o mesmo inicia sua fala agradecendo aos 

trabalhadores do setor de água pelo trabalho que estão realizando nas Comunidades. Em 

requerimento verbal solicitou a reforma da escola e do muro do cemitério da Comunidade 

de Tauarizinho, pediu para incluir o Vereador Jorge Willians. O mesmo teve seu 

requerimento verbal aprovado. Finalizando seu pronunciamento o Vereador faz seus 

agradecimentos afirmando exercer seu trabalho pelo povo. Dando seguimento, o 

Presidente convida o Vereador Emanoel do Socorro para se pronunciar. Com a palavra o 

Vereador agradece ao Prefeito Marcos de Lima Pinto junto a secretaria de Promoção 

Social pela ação realizada em distribuição de peixes as famílias carentes do Município na 

Semana Santa. Seguindo, o Vereador fala sobre um possível decreto no Município para 

que possa normalizar o combate ao Covid-19, o Vereador finaliza sua fala e agradece à 

todos. O Presidente convida o Vereador Almir Carlos para se pronunciar. O Vereador 

inicia falando sobre a importância de uma vistoria da policia principalmente aos finais de 

semana nos Comunidades, pois são locais onde o povo se aglomeram nos bares, 

balneários e campos de futebol. O Vereador ainda ressaltou a importância de se proteger 

contra o Covid-19, finalizando agradece a todos. Em Seguida, o Presidente passa 

oportunidade ao Vereador Jardenilson Mota, que inicia falando sobre a importância de 

baixar um decreto sobre Covid-19 no Município e que possam reforçar também nas 

comunidade. Ainda reforçando ao pedido do requerimento do Vereador Waldemir, em prol 

da aplicação do posto de Saúde para transformar em UBS da Vila do Hebron, onde 

necessita que olhem mais para as Comunidades. O Vereador finaliza sua fala e agradece 

a todos. Dando continuidade, o Presidente convida o Vereador Manoel Lucilo para fazer 

uso da palavra e inicia pedindo duas notas de pesar as famílias de Anselmo e o ex-

secretário de Educação do município Sr. Walderir Costa, ambas vítimas do Covid-19. 

Seguindo, o Vereador ainda reforça sobre a conscientização do povo do interior sobre o 

referido vírus. Ainda agradece ao Prefeito pela ação de entrega de peixes na sexta-feira 

Santa. O Vereador encerra suas palavras agradecendo a todos. Dando seguimento, o 

Presidente convida o Vereador Marciano que inicia agradecendo pela ação de entrega de 

peixes as famílias carentes. Ainda fala sobre as notas de pesar de Anselmo e Walderir. 

Seguindo ressalta sobre uma vistoria nas estradas de Igarapé Açu de Baixo e de São 



 
 

José do Campo Alegre que estão quase intrafegáveis. Finalizando, o Vereador agradece 

a todos pela oportunidade. Dando seguimento, o Presidente convida o Vereador Gustavo 

para se pronunciar, o mesmo ressalta sobre a vinda Governador Helder Barbalho a 

Comunidade Quilombola do Município de Irituia. Seguindo o Vereador agradece ao ‘Super 

Choque’ pelos trabalhos que vem realizando no Município. O Vereador agradece ainda ao 

Deputado Antônio Tonheiro e ao Governador por agilizar a recuperação na Rodovia da 

Laranja. Finaliza seu discurso agradecendo a todos. O Presidente convida o Vereador 

Esdra para fazer uso da palavra e o Vereador se solidarializa com os familiares do 

Vereador Waldemir pela perda de seu irmão Walderir. O Vereador ainda fala sobre abrir 

uma exceção para que alguns professores possam ir a Sessão dos Vereadores para 

relatar assuntos relacionados aos direitos dos professores.  Finaliza agradecendo a 

Deputada Diana Belo e ao Governador pelo asfalto no Bairro da Aviação do km 14, o 

Vereador agradece seu pronunciamento. Dando seguimento à Sessão, o Presidente 

convida o Vereador Marcos Robert para fazer uso da palavra, onde o mesmo inicia sua 

fala com sentimentos as pessoas que perderam sua vida vítimas do Covid-19, o Vereador 

fez requerimento verbal solicitando que seja priorizada a vacinação aos coletores de lixo e 

aos coveiros do cemitério pois os mesmos estão se arriscando para ajudar a população. 

Requerimento foi aprovado. O Vereador agradeceu pela entrega de peixes que a 

Secretária de Promoção Social junto ao Prefeito fizeram as famílias carentes. Finaliza 

agradecendo ainda ao Prefeito Marcos de Lima pela pulverização na cidade. O Presidente 

convida o Vereador Rodrigo Pedreira para se pronunciar, o mesmo fala sobre a 

importância do governo ter vindo a Comunidade quilombola, ainda fala sobre a reforma da 

escolas Conceição Malheiro. Seguindo o Vereador faz um pedido sobre a manutenção da 

Rua principal do Bairro São Benedito em frente a Escola Anexo IV e na Rua Cel. José 

Vieira, Bairro Vila Nova que liga à Rua Bom Sossego. O Vereador finaliza e agradece a 

todos. Mais uma vez o Presidente passa a oportunidade para a Vereadora Maria de 

Jesus, onde a mesma inicia agradecendo ao Prefeito Marcos Tonheiro junto ao Secretário 

de Obras pelo trabalho realizado nos postos no KM 09 da BR 010. A Vereadora fala sobre 

o oficio que encaminhou ao Prefeito pedindo a construção de mais dois pontos de ônibus 

para o km 14 da BR 010, sendo um na entrada da cidade perto da antiga serraria e o 

outro na Rua Senador Cordeiro. Finalizando agradece aos vereadores, secretariados, ao 

Deputado Antônio Tonheiro, ao Governador e ao Prefeito Marcos de Lima pela 

participação que todos tiveram na Comunidade Quilombola. A Vereadora agradece a 

todos e reforça o compromisso com o povo. Dando seguimento, o Presidente convida 

novamente a Vereadora para tomar acento à cadeira da presidência para que o Vereador 

Jorge Willians possa se pronunciar. O Presidente se solidarializa com todos os familiares 

que perderam seus entes queridos. O Presidente agradece ao Vereador Marcos Robert, 

ao Deputado Antônio Tonheiro e ao Prefeito Marcos de Lima pela pulverização feita nas 

Ruas e faz um pedido para que seja anotado em forma de Requerimento e que seja feito 

também a pulverização nas zonas rurais. O Vereador afirma que está acompanhando a 



 
 

população de perto para ouvir e ver a necessidade coletiva para assim, junto ao Executivo 

poder cobrar melhorias para o município. Em seguida, o Presidente finaliza sua fala 

agradecendo a todos, e ao retomar a direção dos trabalhos diz que não havendo mais 

nada a tratar, convida a todos para a próxima Sessão e dar a mesma por encerrada, onde 

vai assinada por todos os Vereadores presentes. 
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