ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA,
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021. Às nove horas e trinta minutos do dia 26 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, Almir Carlos da
Silveira, Esdra Caitano de Medeiro, Emanoel do Socorro Monteiro de Lima, Marciano de
Andrade Lima, Gustavo Gonçalves Lima, Jardenilson Teixeira Mota, Manoel Lucilo Cordeiro
da Fonseca. Não estavam presentes os Vereadores Segundo Secretário Marcos Robert
Cordeiro Mendes, Waldemir Oliveira da Costa e Clebeson Castro dos Santos. O Presidente
justifica a falta dos nobres colegas Vereadores. Havendo quórum o Presidente declarou
aberta a Sessão. Em seguida 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. Continuando à Sessão o
Presidente convidou o Vereador Esdra Caitano para fazer a leitura de um trecho da Sagrada
Escritura, onde o mesmo leu no livro de Isaías capítulo 38 e versículo 1⁰ ao 5. Dando
seguimento, o Presidente abre o primeiro expediente com a leitura das correspondências e
Requerimentos. O Presidente convida o Vereador segundo secretário para fazer a leitura do
Ofício 090401/2021 cópia da Lei 426/2021 (FUNDEB), o mesmo leu o Oficio 001/2021 da
SEMAGRI encaminhado aos vereadores para participarem do lançamento do Programa
Juventude 4H Amazônia. Seguindo o Presidente convida o Vereador Emanoel para defender
seus Requerimentos. O Vereador com o poder da palavra inicia fazendo a leitura de seus
requerimentos que solicita que seja feito uma vistoria sobre a iluminação Pública no km03 da
BR010, seguindo o Vereador leu seu segundo requerimento solicitando também sobre a
iluminação Pública e limpeza nas ruas e trocar a encanação do abastecimento de água pois
não é apropriado para a população no km 17 da BR 010. O Presidente abre votação, e o
mesmo teve seus requerimentos aprovados. O Presidente dá início ao grande expediente
dando oportunidade para o Vereador Gustavo Gonçalves onde o mesmo inicia sua fala
pedindo um requerimento verbal a construção de uma ponte a Comunidade Timboteua e
Iraçaua e reabrir o ramal. O mesmo teve seu requerimento verbal aprovado. O Vereador
fala sobre o portal transparência o qual já estar funcionando e sobre o kit merenda. Finaliza
sua fala agradecendo. Dando seguimento, o Presidente convida o Vereador Almir Carlos
para fazer uso da palavra, o Vereador fala sobre a estrada da Comunidade Cândeua e pede
para que seja feito um reparo o mesmo finaliza sua fala e agradece à todos. O Presidente
convida o Vereador Jardenilson Mota para se pronunciar. O Vereador inicia agradecendo
sobre seus requerimentos que foram atendidos, a recuperação da ponte da Comunidade

Hebron. Finaliza sua fala agradecendo a parceria das secretarias e desejando um ótimo dia
à todos. Dando continuidade, o Presidente convida o Vereador Manoel Lucilo para fazer uso
da palavra, o Vereador fala sobre os cuidados que a população deve ter em relação ao
Covid-19. Seguindo, o Vereador parabeniza os profissionais da saúde pela colaboração na
vacinação contra Covid-19, o Vereador faz um pedido ao super choque que faça uma
vistoria sobre a iluminação Pública na Comunidade São Benedito. Vereador também
parabeniza ao Deputado Antônio Tonheiro pela recuperação da estrada rodovia da laranja.
O Vereador encera agradecendo a todos. Dando seguimento, o Presidente convida o
Vereador Marciano que inicia agradecendo pela ponte e pela limpeza feita na caixa d’água
feita na Comunidade Capuaçu. O Vereador ainda fala sobre a estrada de Igarapé Açu de
baixo que estar quase intrafegável, fala sobre o kit merenda e ainda fala sobre
reclamação de alguns funcionários que trabalham com maquinas alugadas para prefeitura e
não estão recebendo pelo aluguel de suas máquinas. Finalizando agradecendo a todos pela
oportunidade. Dando seguimento, o Presidente convida o Vereador Esdra Caitano para fazer
uso da palavra, o Vereador parabeniza os nobres colegas Vereadores pelos requerimentos
atendidos pelo Prefeito Marcos de Lima. O Vereador ainda fala sobre sua solicitações sobre
a iluminação Pública do km 14 que ainda não foram feito reparos e sobre a ambulância e a
viatura que não levaram para o km 14. O Vereador ainda ressaltou os kits merenda dos
alunos que não foram distribuídos e não foram esclarecidos, o Vereador agradece seu
pronunciamento. Dando seguimento à Sessão, o Presidente convida o Vereador Emanoel
para fazer uso da palavra, onde o mesmo inicia falando sobre uma visita que fez na
secretaria de Ciências e tecnologia da educação, sobre trazer cursos profissionalizantes pra
os jovens do Município de Irituia. O Vereador fala sobre a iluminação do cemitério que
estava em péssimas condições. Falou ainda sobre os kits de merenda e sobre os alunos
universitários que estudam em outros municípios e não tem condições de transportes e de
sustentarem, o Vereador pede pra que medidas sejam tomadas em relação à esses jovens.
Finaliza agradecendo a todos. O Presidente convida o Vereador Rodrigo Pedreira para se
pronunciar, o mesmo parabeniza a professora Eliane Cordeiro da Silva pela nomeação ao
cargo de Gestora da décima oitava URE de Mãe do Rio. O Vereador ressalta sobre os kits
merenda dos alunos e sobre o portal transparência para que seja alimentado e que os
vereadores sejam informados. O Vereador finaliza e agradece a todo. O Presidente convida
a Vereadora Maria de Jesus, onde a mesma inicia falando sobre um mutirão limpeza nas
Ruas do km 14, pois os esgotos e bueiros estão com lixos. A Vereadora fala sobre a obra
feita nas sarjetas que estão quebrando e o serviço esta sendo mal feito. Ainda fala sobre o
aparelho de raio X que ainda não providenciaram um local para colocar no local. Finalizando
agradece a todos. Dando seguimento, o Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus
para tomar acento à cadeira da presidência para que o Vereador Jorge Willians possa se
pronunciar. O Presidente inicia falando que estar sempre pronto a reivindicar os direitos da
população do Município de Irituia. O Presidente conversou com o secretário Osvaldino sobre
as obras em algumas pontes que dão acesso à algumas Comunidades, umas já estão

prontas e outras ainda por reconstruir. O Presidente parabeniza os Vereadores por cobrar e
fiscalizar sobre o direitos dos kits merenda dos alunos. 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 por encerrada.
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