
 
 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVOS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, DO ANO DE 2022, REALIZADA EM 14 DE MARÇO 

DE 2022. Às nove horas e trinta minutos do dia 14 de março do ano de dois mil e vinte e 

dois, 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 dois, 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, Clebeson Castro dos Santos, Esdra Caitano de Medeiros, 

Marciano de Andrade Lima, Gustavo Gonçalves Lima, Jardenilson Teixeira Mota Manoel 

Lucilo Cordeiro da Fonseca, Waldemir Oliveira da Costa. Não estavam presentes os 

vereadores, Marcos Robert Cordeiro Mendes, Almir Carlos da Silveira e Emanoel do Socorro 

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

presidente convidou o Vereador Esdra Caitano de Medeiros para fazer a leitura, e o 

Vereador passa a oportunidade ao Pastor Ednaldo Soares para ler um trecho da Sagrada 

Escritura. O mesmo leu em Proverbio capitulo de nº 30.Dando seguimento o Presidente 

Jorge Willians convida o Vereador e Primeiro Secretário Rodrigo Pedreira para fazer a leitura 

da ata anterior onde a mesma foi aprovada por unanimidade, continuando o presidente 

Jorge Willians coloca para ser votado duas vezes o projeto de Lei Municipal 001/2022-que 

Cria os componentes do Município de Irituia, Estado do Pará, do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, define os parâmetros para a elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras 

Providencias, e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Com a oportunidade o Vereador 

Jorge Willians apresenta o projeto de Lei 01/2022 que dispõe sobre a criação do feriado 

municipal no dia 08 de março, em do DIA INTERNACIONAL DA MULHER e dá outras 

providências, continuando o Presidente passa os trabalhos da Casa para a Vereadora Maria 

de Jesus e a mesma convida a palestrante Regiane, Coordenadora e Assistente Social do 

Creas, onde a mesma iniciou saudando a todos presente e em seguida fez uma breve 



 
 

abordagem sobre o dia internacional da mulher, citas sobre as conquistas que foram 

adquiridas com muitas lutas, continuando incentiva todas as mulheres a irem em busca de 

seus ideais e que todas possam segurar uma na mão da outra na luta em busca de mais 

espaço na sociedade em que vivemos, continuando a mesma ressalta sobre o trabalho que 

desenvolve no Municipio de Irituia, onde cita que dá assistência as pessoas que sobrem 

todos os tipos de violências e abusos entre essas pessoas estão mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos e o grupo LGBTQI+, e afirma que o CRAS e o CREAS trabalham em 

conjunto para melhor atender as demandas do Municipio, e pede apoio aos Vereadores 

desta Casa para que possam colocar em pratica projetos que venham beneficiar mulheres 

em nosso município, projetos estes que possam dar autonomia as mulheres e superação 

aos caos sofridos, continuando faz a leitura de um pequeno trecho de um artigo onde cita 

que é preciso acabar com esse rotulo que foi designado as mulheres em seguida fala sobre 

a Lei Maria da penha que foi promulgada no ano de 2006 e que precisa ser colocada em 

pratica e que possa ser válida em nosso Município e finaliza agradecendo pela oportunidade 

e desejando a todos um bom dia. Dando seguimento a Vereadora Maria de Jesus convida a 

Sra. Jaqueline, Sra. Nazaré presidente do Sindicato dos trabalhadores Rurais de Irituia, 

Professora Wilma, Pastora Sarah Soares, Sra. Terezinha do MMNEPA, Ex Vereadora 

Nazaré, Ex Vereadora Arleth, Sra Celia Secretária do Sindicato e a secretária de Saúde para 

fazer o uso da palavra, onde as mesmas fizeram uma breve fala sobre o dia 08 de março 

expondo a importância da mulher na sociedade, em seguida a vereadora Maria de Jesus leu 

a lista dos patrocinadores dando seguimento a mesma convida todos os vereadores para 

fazer o sorteio dos brindes, continuando a Vereadora Maria de Jesus finaliza sua fala 

agradecendo a todos. E não havendo mais nada a tratar, convida a todos para a próxima 

sessão e dar por encerrada. 
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