ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM
04 DE ABRIL DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 04 abril 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 à Sexta 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 Jardenilson Teixeira Mota 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, Segundo Secretário Marcos Robert
Cordeiro Mendes, Gustavo Gonçalves de Lima, Clebeson Castro dos Santos, Emanoel
do Socorro Monteiro de Lima, Almir Carlos da Silveira, Manoel Lucilo Cordeiro da
Fonseca, Marciano de Andrade Lima, Esdra Caitano de Medeiros, e Waldemir Oliveira
da Costa. Não estava presente o Vereador Rodrigo Nunes Pedreira, o Presidente
justificou a falta nobre colega Vereador e havendo quórum o Presidente declarou
aberta a Sessão. Em seguida, o Presidente convidou o Pastor Rosenildo para fazer a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, onde o mesmo leu no livro Lucas capitulo 19.
Dando continuidade à Sessão O Presidente abre o Primeiro expediente com a leitura
dos requerimentos e correspondências. O Presidente convida o Vereador Waldemir
Oliveira da Costa para fazer a defesa de seu Requerimento, e o mesmo inicia
solicitando o asfaltamento na Vila Conceição, e o mesmo teve seu requerimento
aprovado. Continuando o Presidente convida o Vereador Emanoel do Socorro
Monteiro de Lima para fazer a defesa de seu requerimento onde o mesmo inicia
solicitando que seja feito a reforma e a abertura de um portão da Escola Municipal
Professor Francisco Nunes e teve seu requerimento aprovado em seguida. Dando
seguimento o Presidente Jorge Willians dá início ao grande expediente e convida o
Vereador Gustavo Gonçalves de Lima para fazer o uso da palavra e o mesmo inicia
saudando a todos presente em seguida fala sobre os dois tratores que foram destinados
ao Município através do Deputado Federal Priante, continuando fala sobre a disputa
dos dois deputados em nosso Município e diz que quem ganha com tudo isso é o povo
e finaliza agradecendo e desejando a todos um bom dia. Dando seguimento o
Presidente Jorge Willians convida o Vereador Clebeson para fazer o uso da Palavra e o
mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida fala sobre a situação do Caminte
açú e enfatiza falando que estava juntamente com o Vereador Jorge Willians prestando
apoio aos moradores daquela região e afirma que estão tratando desse problema com

seriedade e compromisso com o povo, continuando fala que no último sábado foram
agraciados com melhorias no Ramal Alacide Nunes, em seguida fala sobre a questão
do km 09 onde reforça os pedidos dos demais colegas parlamentares onde já foi
solicitado a questão da limpeza pública, do abastecimento de agua e do asfaltamento e
finaliza desejando a todos uma excelente semana a todos. Dando seguimento o
Presidente convida o Vereador Emanoel do Socorro para fazer o uso da Palavra e o
mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza o Prefeito e sua
Equipe pela melhoria no Ramal Alacide Nunes continuando fala sobre a questão da
água que é uma situação que vem ocorrendo anualmente no período do inverno e que
em uma conversa com o Prefeito Marcos de Lima e o mesmo disse que vai buscar
solucionar esse problema e finaliza agradecendo a todos por mais uma oportunidade.
Dando seguimento o Presidente convida o Vereador Almir Carlos da Silveira para
fazer o uso da palavra e o mesmo inicia cobrando um requerimento de sua autoria onde
solicita um galpão para os agricultores e afirma que já vai fazer um ano e ainda não
obteve resposta e seguida parabeniza o José Carlos mais conhecido como Super Shok
pela situação da agua da Comunidade do catuense eu foi resolvido em seguida solicita
através de Requerimento Verbal onde solicita três tubulações que foram quebradas
devido às fortes chuvas onde será duas próximo a fazenda do Beto Bandeira e uma
próximo a fazenda do Arrasta e o mesmo teve seu requerimento aprovado e finaliza
sua fala agradecendo a todos. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador
Manoel Lucilo para fazer o uso da palavra onde o mesmo inicia saudando a todos
presente e em seguida fala sobre as fortes chuvas que vem ocorrendo em nossa região
e dos danos que ocorrem junto, continuando pede ao prefeito Marcos de Lima para que
possa fazer o aterro no caminte açú assim que a agua baixar e afirma que o prefeito
Marcos de Lima se dispôs a pagar diária aos canoeiros para ficarem fazendo a travessia
porem os mesmos recusaram, em seguida pede Ofício solicitando o Aterramento das
Estradas das Comunidades do Iramucu e do Mamorana e finaliza a sua fala
agradecendo e desejando um bom dia a todos. . Dando seguimento o Presidente
convida o Vereador Marciano de Andrade Lima para fazer o uso da palavra e o
mesmo inicia saudando a todos presente em seguida fala sobre a decisão do juiz sobre
a questão das barracas do km 09 da br 010 onde eles poderão permanecer trabalhando
normalmente naquele lugar , em seguida faz uma cobrança em relação ao ônibus da
Comunidade da Betânia que não está vindo deixar aluno por causa das estrada que está
em péssimas condições , fala também que o ex prefeito Walcir Costa ( penta) cedeu a
piçarra de sua fazenda para que seja feito a manutenção na estrada Betânia e finaliza
sua fala agradecendo e desejando a todos um bom dia. Dando seguimento O Presidente

convida o Vereador Esdra para se pronunciar, o Vereador inicia sua fala saudando a
todos presente e em seguida e cita que sempre vem a esta casa para reedificar o direito
do povo pois afirma que foi eleito para isso, continuando fala sobre a questão do
buraco do km 14 que já tem 1 ano e 4 meses e nada foi resolvido, fala também sobre a
questão da limpeza publica do km 14 que já foram feitas varias cobranças e nada foi
feito, em seguida fala que o hospital já está há 2 meses sem ambulância e afirma
tambem que tem dinheiro na conta para comprar mais uma ambulância pois foi uma
emenda destinada através do Deputado Federal Nilson Pinto a pedido do nobre
Vereador Waldemir Oliveira da Costa, continuando fala sobre a pracinha do km 14 que
não recebe manutenção a um bom tempo e que esta se acabando e finaliza agradecendo
e desejando a todos um bom dia. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador
Waldemir Costa e o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida faz um
pedido que possa vim a esta Casa um Profissional que faca a explanação sobre o dia
mundial da conscientização referente ao dia do Autista (TEA) continuando parabeniza
o Vereador Marcos Robert por ter trago um pastor para a Sessão e tambem parabeniza
os Vereadores que estão empenhados em trazer benefícios para Irituia, em seguida
relata sobre a ação que teve em Irituia e pede para que a policia faça seu trabalho
dentro da Lei e parabeniza o Prefeito Marcos de Lima por ter conversado com os
policiais sobre a situação que estava ocorrendo, enfatiza também sobre a questão do
hospital que está sem ambulância para transportar os doentes para outros Municípios e
afirma que quando se trata de saúde não se pode economizar, continuando afirma que
foi eleito pelo povo para trabalhar e que continuará fazendo suas cobranças e finaliza
agradecendo e desejando a todos um bom dia a todos. Dando seguimento o Presidente
Jorge Willians convida o Vereador Marcos Robert para fazer o uso da palavra e o
mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida faz um pedido através de
requerimento verbal onde solicita que volte a ser repassado a ajuda de custo no valor
de 250,00 reais para os profissionais da saúde que se deslocam com pacientes para
outros municípios, continuando parabeniza a secretária de promoção social Jeane
bastos e sua equipe pelo apoio que estão prestando as famílias que estão passando por
dificuldade neste momento difícil devido as fortes chuvas, em seguida parabeniza o
prefeito Marcos de Lima e toda sua equipe pelo paliativo feito na estrada Alacide
Nunes, fala também que na última quinta feira esteve juntamente com o Deputado
Estadual Antônio Tonheiro em visita na Comunidade São Raimundo Nonato no km 09
da br 010, e afirma que que será feito tubulação, o serviço de asfaltamento assim como
um canteiro em frente as barracas localizadas a margem da Br 010, fala sobre a
questão que se alastra por anos em relação a bomba central e que o prefeito esta

empenhado em resolver, em seguida afirma que seu candidato a Deputado federal é o
presidente FAMEP sr Wagner Machado e finaliza agradecendo a todos por mais um
dia. Dando seguimento o Presidente Jorge Willians convida a Vereador Jardenilsom
Mota pata fazer o uso da palavra e o mesmo dispensa a fala. Dando seguimento o
Presidente Jorge Willians convida a Vereadora Maria de Jesus para fazer o uso da
palavra e a mesma inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza o
Deputado Federal Priante que veio entregar os dois tratores, parabeniza tambem o
nobre Vereador Gustavo Lima pelo empenho de ter ido em busca dessa conquista para
o nosso município, parabeniza tambem o Prefeito Marcos de Lima pela sua linda fala
onde cita que os tratores serão para os agricultores do município e os mesmos só
entrarão com o combustível, e se deixa a disposição dos agricultores para ajudar no
que for preciso, continuando fala que esteve no bairro da louderlandia e esteve
conversando com os moradores que moram próximo a UBS daquele bairro e afirma
que todos estão muitos ansiosos para a inauguração, afirma tambem que esteve no
conjunto minha casa minha vida e viu muitas casas vazias onde os matos estão
tomando de conta e pede para que seja feito um levantamento para que essas casas
possam receber reformas e ser doadas a quem realmente precisa, em seguida solicita
através de oficio que seja asfaltada a avenida da Comunidade da Efeson e do km 18,em
seguida fala que esteve almoçando juntamente com o Senador Zequinha Marinho onde
reforçou a sua solicitação juntamente com o Vereador Waldemir Oliveira da Costa de
um pedido de uma emenda para a aquisição de um micro ônibus para a saúde (TFD) na
ordem de 242.000,00( duzentos e quarenta e dois mil reais), continuando reforça seu
apoio ao Deputado Estadual Antônio Tonheiro e Deputada Federal Julia Marinho,
afirma que esteve em uma reunião juntamente com o Sr Aijalon Celso secretário de
meio ambiente e Sra Barbara Leal, diretora da defesa civil, e afirma que a diretora da
defesa civil está a frente das situações de erosões no município de Irituia e parabeniza
a mesma pelo empenho juntamente com o secretario de meio ambiente e finaliza
agradecendo e desejando a todos um bom dia. Dando seguimento Com o Poder palavra
o Vereador Jorge Willians inicia saudando a todos presente e em seguida fala que
esteve na SEDUC protocolando um pedido de reforma da escola Estadual do Itabocal
juntamente com o professor Nilson, Raimundo, Marcia e Vanja contou tambem com o
apoio do Deputado Estadual Antônio Tonheiro, em seguida fala sobre a questão do
Caminte açú e parabeniza o Sr. Dedé e toda sua equipe pelo empenho, agradece
tambem o apoio dos moradores daquela região pela parceria, e que o prefeito esta
empenhado em concretizar o sonho de ter uma ponte de concreto naquela região, fala
tambem sobre a reunião com a categoria dos professores que ficou marcado para a

próxima quarta-feira, continuando parabeniza a secretária de promoção social Jeane
bastos e toda sua equipe pelo apoio que estão prestando aos moradores que estão
passando por dificuldade devido as fortes chuvas e finaliza sua fala agradecendo a
todos, e ao retomar a direção dos trabalhos diz que não havendo mais nada a tratar,
convida todos para a próxima Sessão e dar a mesma por encerrada, aonde vai assinada
por todos os Vereadores presentes.
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