
 
 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM 06 

DE DEZEMBRO DE 2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 06 de dezembro 

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 à Décima Terceira Sessão 

Ordinária do Segundo 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 

Primeiro Secretário Rodrigo Nunes Pedreira que fizesse a chamada nominal dos 

Senhores Vereadores e Senhora Vereadora. Responderam presente os Vereadores e 

Vereadora; Presidente Jorge Willians Pereira Lima, Vice Presidente Maria de Jesus 

de Oliveira Pereira, Primeiro Secretário Rodrigo Nunes Pedreira, Emanoel do 

Socorro Monteiro de Lima, Almir Carlos da Silveira, Clebeson Castro dos Santos, 

Gustavo Gonçalves Lima; Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca, Esdra Caitano de 

Medeiros, e Waldemir Oliveira da Costa. Não estavam presentes os Vereadores, 

Marcos Robert Cordeiro Mendes, Jardenilson Teixeira Mota e Marciano de Andrade 

Lima o Presidente justificou a falta dos nobres colegas Vereadores e 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, o Vereador leu no 

livro de Isaias Capitulo 41 Versículo 08. Dando continuidade à Sessão, o 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, em seguida o Presidente Jorge Willians registra a 

presença dos devotos do Glorioso São Benedito e em seguida, passa a palavra para o 

Visitante presente Lucio Assunção, onde o mesmo com a palavra saúda todos 

presente, e faz uma breve explanação sobre a cultura do são benedito no Município 

de Irituia, continuando o mesmo ressalta o respeito que tem pelo nobre Vereador 

Waldemir Costa, em seguida agradece ao ex Vereador Lucival Silva por acreditar que 



 
 

a cultura não onde afirma que a mesma não poderá ser enterrada e fala que deve 

haver respeito principalmente com a fé das pessoas, continuando fala que a ação de 

uma irmandade é levar respeito, levar o social e acima de tudo levar a fé e a crença e 

finaliza agradecendo o Vereador Waldemir Costa pelo encorajamento, pela fé e pelo 

respeito que tem pelo Glorioso São Benedito e em seguida o grupo de foliões uma 

breve apresentação. O Presidente abre o Primeiro expediente com a leitura de 

Requerimentos e Correspondências, o presidente Jorge Willians convida o Vereador 

Esdra Caitano Para fazer a Defesa de seu Requerimento, o Vereador inicia solicitando 

a realização do serviço de manutenção da Iluminação Pública na Vila Conceição e o 

mesmo tem seu Requerimento aprovado. Em seguida o Presidente Jorge Willians 

convida a Vereadora Maria de Jesus para ocupar seu lugar para o mesmo fazer a 

defesa de seus requerimentos, o Vereador Presidente Jorge Willians inicia solicitando 

em seu primeiro requerimento, a realização do serviço de manutenção no prédio do 

Crás localizado ao lado do Anexo da Escola Maria da Conceição Malheiro em 

seguida apresenta o seu segundo Requerimento, onde solicita construção de um 

Prédio para os Concelhos Municipais, e o mesmo tem seus requerimentos aprovados. 

Em seguida O Presidente Jorge Willians coloca em votação o Projeto de Lei 

Complementar Nº 006/2021,onde o mesmo foi aprovado por unanimidade, 

continuando O Presidente convida o Vereador Waldemir para fazer a apresentação do 

Projeto de Lei de sua autoria de nº 04/2021 que DECLARA PATRIMONIO 

CULTURAL IMATERIAL DO MUNICIPIO DE IRITUIA A ‘IRMANDADE DO 

GLORIOSO SÃO BENEDITO DO MENINO JESUS DE IRITUIA’, o mesmo foi 

apresentado e enviado para as comissões, continuando o Presidente Jorge Willians 

faz a apresentação do Projeto de lei de sua autoria de nº 005/2021 que ‘DISPOE 

SOBRE O USO DAS CORES DO MUNICIPIO DE IRITUIA-PA, QUANDO DA 

PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, IDENTIFICAÇÃO DE 

VEÍCULOS, DOCUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS’ o mesmo foi 

apresentado e enviado para as comissões. Continuando O Presidente dá início ao 



 
 

grande expediente. O Presidente convida o vereador Gustavo para fazer o uso da 

palavra onde o mesmo inicia saudando a todos presente e parabeniza os 

organizadores da festa de São Benedito, e em seguida solicita um requerimento 

verbal, onde pede a restauração da estrada da Betel do Itabocal onde a mesma se 

encontra intrafegável, e tem seu requerimento aprovado, continuando o Vereador 

salienta que o asfaltamento que está sendo colocado na cidade é parceria com 

Governo do Estado e ressalta também, que tem que divulgar as coisas boas que vem 

sendo melhorado na cidade para que o município possa ser bem visto em outros 

lugares e somente através da divulgação que isso pode acontecer e finaliza 

agradecendo a todos presentes e desejando uma boa semana a todos. Em seguida, o 

Presidente convida o Vereador Clebeson para fazer o uso da palavra onde o mesmo 

inicia saudando a todos presente e em seguida, agradece sobre o pedido do aterro do 

Camintiaçú onde as maquinas já estão no local para fazer o serviço Continuando, 

ressalta que o povo estão fazendo cobranças sobre a restauração da estrada do São 

Francisco e que as maquinas estavam no local mais não concluíram o serviço, e cita 

também, que na Comunidade do São Francisco alguns amigos estão com problemas 

de saúde e estão encontrando dificuldade para se deslocar por conta da estrada 

Continuando, ressalta sobre a estrada do Tauarizinho onde a mesma não se encontra 

tão degastada mais precisa de reparo por causa da chuva Continuando, solicita ao 

Presidente através de requerimento Verbal, onde o mesmo requisita duas tubulações 

para a Vila Iaca-Iaca onde o povo se encontra com dificuldade a ter acesso a estrada 

para chegar até Mae do Rio, o mesmo justifica que se não for feito com urgência esse 

serviço, o povo não vai ter acesso a nem município, o Vereador teve seu 

requerimento aprovado, e em seguida o mesmo cita que está disponível a parceria 

com todos os Secretários e finaliza agradecendo a todos presente e desejando uma 

boa semana a todos. Continuando o Presidente convida o Vereador Emanoel para 

fazer o uso da palavra onde o mesmo inicia saudando a todos presentes, e logo 

ressalta a população Irituiense que o DR Tiago ligou para o responsável da Obra da 



 
 

Orla que semana que vem os trabalhos vão continuar e que só estão esperando a 

Empresa que vai fazer Estaqueamento, para que possa continuar o serviço, o mesmo 

pede para que os nobres Vereadores que todos possam cobrar sobre a situação das 

estradas, por que a população está cobrando bastante Continuando, ressalta que 

precisam cobrar mais do prefeito e que os mesmo são parceiros e são da base do 

Governo e estão sendo cobrados bastante pela população e finaliza agradecendo a 

todos presentes e desejando uma boa semana a todos. Continuando, o Presidente 

convida o Vereador Almir, para fazer o uso da palavra o mesmo inicia solicitado um 

oficio para construção de um posto médico para a Comunidade do Candeua, em 

seguida, parabeniza o Secretario Osvaldino, pela reforma da Comunidade do 

Maracaxeta, e finaliza agradecendo a todos presentes Continuando o Presidente 

convida o Vereador Waldemir, para fazer o uso da palavra onde o mesmo ressalta que 

tens umas reclamações a fazer e cita que recebeu uma reclamação de uma Senhora 

Professora, onde a mesma foi lá no Bampará e observou que não contém Álcool em 

gel para o uso dos clientes, Continuando ressalta que vem ouvindo alguns 

comentários onde as pessoas estão perguntando sobre o seu projeto que dispõe sobre 

a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários e casas lotéricas de Irituia, 

estalarem em suas dependências, banheiros de utilização pública, bebedouros e 

cadeiras para atender o conforto dos usuários, e o mesmo cita que foi enviado para a 

Prefeitura e não obteve resposta e que esse projeto já deveria ter sido sancionado, e 

pede para que Executivo da Administração possa dar uma resposta sobre os 

requerimentos que são enviados Continuando, parabeniza o Prefeito pelo Asfalto em 

torno da praça, o mesmo Cita também, que ficou triste e descontente, pois chegou 

sábado de manhã na praça e mesma estava uma imundice, e cita que é obrigação dos 

donos das lanchonetes fazer sua limpeza e ressalta que não concorda com aquelas 

combis velhas paradas na praça e que as lanchonetes tem que ser moveis, e que gosta 

das coisas bonitas e limpas, Continuando, fala sobre os carros som que fazem 

propagandas dos comércios que possam fazer com barulho reduzido onde as pessoas 



 
 

possam ouvir e não se estressar, Em seguida fala que a Prefeitura tem que mandar um 

oficio para o Sr Rai, para que ele possa dá um jeito no seu prédio, onde encontra-se 

muito velho e perigoso e menciona também sobre o prédio que Prefeitura alugou para 

fazer  garagem, encontra-se muito feio, em seguida fala que ficou feliz, pois o mesmo 

passou no KM 14, e estavam roçando as ruas, Continuando fala que ficou feliz pelo 

Decreto que foi feito para proibição da pesca predatória durante as desovas e 

parabeniza o Secretario pela iniciativa, Em seguida ressalta que ficou feliz pela 

homenagem feita para o São Benedito, e que espera que o seu projeto referente ao 

São Benedito seja aprovado na próxima sessão, Continuando, parabeniza o Secretario 

de Transporte Tiago, pelo trabalho que vem fazendo, mais enfatiza que o Secretario 

também tem que ter iniciativa de buscar recursos lá fora, o mesmo cita que no tempo 

do Governador Simão Jatene ele colocava a disposição do Setrans para mandar 

maquinas para o Município e ressalta que o Ex Prefeito Anchieta teve esse privilégio 

mais afirma que a pessoa tem que ir atrás e ressalta que o Prefeito não vai trazer 

maquinas para o município se o Secretario não pedir, cita também, que o município é 

carente de maquinas e que os donos de cerâmicas podem ser parceiros nessa situação 

das maquinas e finaliza agradecendo a todos presente e desejando a todos uma boa 

semana. Em seguida, o Presidente convida o Vereador Esdra Caetano para fazer o uso 

da palavra, onde o mesmo inicia sua fala saudando a todos presentes e parabeniza o 

Vereador Waldemir, por ser o Líder do Governo e vem fazendo seu  papel muito bem 

Em seguida, ressalta que os Vereadores tem que tomar algumas atitudes sobre as 

cobranças que vem acontecendo sobre as estradas  e enfatiza dizendo que os 

Vereadores tem poder em mãos e só precisam saber usá-los Continuando, fala que 

precisam procurar o Advogado e procurar saber como está a situação da Caçamba 

para resgatar ela de volta, pois a mesma pertence o Município Continuando, 

parabeniza o Presidente pelo Projeto de autorização de cor do Município, onde o 

mesmo declara apoio ao Projeto, Em seguida, questiona sobre a festa da cidade, onde 

essa festa vai trazer muita gente de fora e com isso pode aumentar os casos do Vírus 



 
 

da Covid Em seguida, fala que o Prefeito Marcos Tonheiro precisa rever essa 

questão, e afirma que não é contra essa festa mais contra essa multidão quem vem 

para cidade e Ressalta que as UBS não estão prontas se algo vier acontecer, 

Continuando, faz a cobrança do oficio do dia 20/ 09/ 2021 sobre a barraca do Km 18 

da BR 010, onde o mesmo afirma que o povo está cobrando e cita também, que dia 

20/09 fez um oficio sobre a estrada da Betel, onde a mesma se encontra muito feia, e 

pede para a base do Governo que possa falar com Prefeito que possam pelo menos 

buscar sanar este problema, se não a população vai ficar sem acesso, Continuando, 

fala que vai continuar cobrando até seu pedido ser atendido, e ressalta também, que 

todos pagam seus impostos e por isso merece ter uma estrada de qualidade e saúde 

boa. Em seguida fala sobre Iluminação da Vila Conceição onde no dia 08/12 ocorrerá 

a festa da Nossa Senhora da Conceição, e que o José Carlos possa fazer um bom 

trabalho lá, Continuando, fala que fará uma visita Deputada Estadual Diana Belo 

levando um oficio sobre seu pedido de asfalto da Vila Conceição onde este perímetro 

se encontra 16 comunidade e ressalta também, que sempre está conversando com ex 

Prefeito Antônio Doido, para que ele junto com Governador possa trazer asfalto para 

essa comunidade onde vai beneficiar muita gente, Em seguida finaliza agradecendo a 

todos presentes e desejando a todos uma boa semana. Continuando o Presidente 

registra a presença do Jean Gomes, e convida o Vereador Rodrigo Pedreira para fazer 

o uso da palavra, onde o mesmo inicia saudando a todos presentes e também os das 

redes sociais, cita que está recebendo várias mensagens sobre a solicitação que foi 

feita sobre a Iluminação pública da Vila Conceição e ressalta que no dia 08/12 

ocorrerá essa festividade e gostaria de reforça o departamento do José Carlos para 

que possa solicitar o mais rápido possível, e em seguida ressalta sobre uma certa 

angústia que está tendo sobre a questão das resposta dos ofícios e requerimentos e 

que esta casa precisa ser comunicada, e ressalta que a Obra da Orla está parada e o 

mesmo está recebendo várias mensagens ao respeito, e ressalta que população paga 

os impostos e por isso precisam obter resposta sobre os assuntos, Continuando, 



 
 

reforça sobre o seu requerimento onde solicitou a restauração da Iluminação pública e 

também da manutenção das ruas dos bairros, como, São Benedito, Minha Casa Minha 

Vida, Walderlândia, e cita que as pessoas fazem questionamento dizendo que no 

Centro tem Iluminação Pública e por que nos bairros não tem, o mesmo cita que 

esteve conversando sobre esse assunto e o mesmo afirma que esse material está vindo 

ao poucos, seguindo fala que fica muito feliz em ver o empenho do Prefeito Marcos 

Tonheiro em melhorar a praça, em asfaltar a cidade, e reforça mais uma vez seus 

pedidos para que os mesmo possam ser solucionados com a mais brevidade possível e 

finaliza agradecendo e desejando uma semana abençoada a todos. O presidente 

convida a Vereadora Maria de Jesus para fazer o uso da palavra onde a mesma inicia 

saudando a todos presentes, e em seguida fala que foi convidada para um casamento 

de uma filha de uma amiga e lá a mesma foi cobrada sobre a ponte que dá acesso a 

Vila da Galiléia e que graças a Deus obtiveram uma resposta positiva onde falou com 

o prefeito e o mesmo disse que ali não será mais uma ponte e que será implantado 

tubulações, em seguida reforça seu pedido feito a rede Equatorial pois essa semana 

alguns moradores ligaram reclamando pois faltou energia as sete da noite e só foram 

fazer o repara as 11 da manhã do outro dia, em seguida agradece o Prefeito Marcos 

Tonheiro e ao nobre colega Vereador Emanoel do Socorro que foi de perto ver a 

situação da ponte na comunidade do Pinheiro onde foi construída uma nova ponte, e 

mostra satisfação em ver a rua da Câmara sendo asfaltada assim como muitas outras, 

e pede para todos tenham paciência pois o trabalho chegará em todos os lugares do 

nosso município, continuando ressalta o convite feito pelo Vereador Jardenilson Mota 

sobre a festividade da Vila Conceição que ocorrerá no dia 08/12, e diz que será uma 

festa muito bonita e que viu os maquinários fazendo os trabalhos nas estradas para 

esse grande evento e que essas estradas possam ser asfaltadas em breve assim como 

muitas outras Vilas e Comunidades, fala também sobre os títulos que serão entregues 

no dia 13/12, que os mesmos possam receber com honra e responsabilidade e finaliza 

agradecendo a todos presentes e desejando uma ótima. Em seguida o presidente com 



 
 

o poder da palavra parabeniza a presença dos foliões do glorioso são benedito e 

ressalta a importância dessa cultura no município e finaliza agradecendo a todos 

presente. E 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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