
 
 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 

2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 23 de agosto 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 Segunda 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; Presidente Jorge Willians Pereira 

Lima, Vice Presidente Maria de Jesus de Oliveira Pereira, Primeiro Secretário 

Rodrigo Nunes Pedreira, Segundo Secretário Marcos Robert Cordeiro Mendes, 

Gustavo Gonçalves Lima, Clebeson Castro dos Santos, Emanoel do Socorro 

Monteiro de Lima, Almir Carlos da Silveira, Jardenilson Teixeira Mota e Manoel 

Lucilo Cordeiro da Fonseca, Esdra Caitano de Medeiros, e Waldemir Oliveira da 

Costa. Não estava presente o Vereador Marciano de Andrade Lima, o Presidente 

justificou a falta do nobre colega Vereador e havendo quórum o Presidente declarou 

aberta a Sessão. Em seguida, o Presidente convidou o Vereador Esdra para fazer a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, onde o mesmo leu no livro de Salmos 3 

versículos 1 ao 3. 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 mesma e foi aprovada pelos Vereadores. 

Seguindo, o Presidente fala que esteve em reunião com o Coronel Moises e Margo 

Gilberto da Policia Militar e afirma que dia 30 na próxima Sessão estarão prestando 

esclarecimentos na Câmara Municipal e também informa que o gerente do Banco do 

Brasil estará presente. O Presidente apresenta o Prefeito Marcos Lima onde estará 

apresentando o projeto da Orla Beira Rio e prestando mais esclarecimentos. Logo o 

Presidente abre o Primeiro expediente com a leitura dos requerimentos e 

correspondências. O Presidente convida o Vereador Esdra para fazer defesa de seu 

requerimento e o Vereador inicia solicitando que seja feito o ramal e o 

empiçarramento que dá acesso a Vila Betel e uma tubulação por traz a igreja 

Evangélica na respectiva Vila que não estar passando carros no local, o vereador teve 

seu requerimento aprovado. O Presidente convida o Vereador Emanoel para fazer 

defesa de seu requerimento, o Vereador inicia solicitando que seja realizado limpeza 

na rodovia Pa 253 Bairro Vila Nova, que começa em frente a residência do Senhor 

Geraldo Novais ate a entrada do Itabocal e o requerimento foi aprovado. O Presidente 



 
 

convida o Vereador Manoel Lucilo para defender seu requerimento, o Vereador 

solicita que seja disponibilizado o programa Balcão de Direitos por ocasião do 

aniversario do Municipio em 16 de dezembro de 2021, o Vereador teve seu 

requerimento aprovado. O Presidente convida o Vereador Clebeson para fazer defesa 

de seu requerimento, onde o Vereador inicia solicitando o abastecimento de água na 

Comunidade do Prata na região do Jutaí, seguindo leu o segundo requerimento 

solicitando a reforma da escola na comunidade Santa Rosa do Itabocal e o terceiro 

requerimento solicitou que seja feito a melhoria da ponte Rio Itabocal próximo a 

Comunidade Cumarú, logo teve seus requerimentos aprovados. O Vereador ainda 

solicitou que seja resolvida a situação da ponte de Camitiaçu. O Presidente convida a 

Vereadora Vice-Presidente para que o Vereador Presidente possa defender seus 

requerimentos. O Vereador inicia solicitando que seja feito a ciclovia para ciclistas e 

pedestre onde as pessoas possam fazer caminhadas na estada que liga Irituia a km 14 

Continuando leu seu segundo requerimento solicitando a rede de tubulação no 

conjunto Wanderlândia o Vereador teve seus requerimentos aprovados. Ao retornar a 

cadeira da presidência o vereador Jorge Willians convida o Prefeito Marcos Lima 

para fazer uso da tribuna, o Prefeito com a apalavra onde inicia com uma oração do 

Pai Nosso e logo repassa para o senhor Ailton para explicar sobre o projeto da Orla 

Beira Rio, Logo Ailton Ferreira explica sobre o projeto e faz todos os 

esclarecimentos sobre o contrato com a empresa contratada para fazer a orla que foi 

baseada em mais de três milhões de reais, onde a gestão anterior repassou para a 

empresa dois milhões quatros centos e trinta mil reais, e a gestão atual pagou dois 

boletins de medição a empresa executora totalizando 74% da obra.  Em reunião com 

o Prefeito o pessoal da empresa não quis mais continuar alegando que o recurso não 

era suficiente para concluir a obra. Logo o Prefeito retoma a Tribuna e fala sobre o 

projeto da orla e que tem respeito pelo povo. Ainda fala das pontes que já construiu e 

que tem muito mais para ser feito pela população. O prefeito faz um resumo de seus 

sete meses de mandato para que seja mais esclarecido, já fez mais de 350 quilômetros 

de vicinais, e pede que os Vereadores tenham um pouco de calma que todos os 

requerimentos irão ser atendidos. Maquinários com anos parados e já estão 

funcionando, mais de 10 pontes construídas e todas com corrimão pra da mais 

segurança para o povo e garante que todos os Secretários estão trabalhando com 

competência. Falando sobre abastecimento de água, no km 14 já foi resolvido e já 

foram feitas manutenções em mais de oitenta poços para beneficiar o povo e garante 

que muito mais vira, e sobre a iluminação aos poucos estão sendo melhoradas. Em 

questão de saúde esta muito boa e melhor ainda vai ficar e logo agradece. Dando 



 
 

continuidade à Sessão, o Presidente dá início ao grande expediente e convida o 

Vereador Gustavo para se pronunciar, onde o mesmo inicia parabenizando o Prefeito 

Marcos Lima pelo projeto apresentado da Orla e complementa que a ex gestora e o 

Engenheiro que era responsável pela obra pudessem está presentes para contemplar o 

novo projeto da Orla Beira Rio de Irituia. O Vereador parabeniza o Prefeito pelos 

trabalhos desenvolvidos em pouco tempo de gestão, ainda declara está emocionado 

pelo projeto da Orla e garante que muitos outros trabalhos serão desenvolvidos 

através do Prefeito para beneficiar a população Irituiense com a Orla pronta, o 

Vereador ainda agradece ao José Carlos pela iluminação Pública do km09 que está 

resolvida, logo parabeniza o seu amigo Wendel pela passagem de seu aniversário e 

finaliza e agradece a todos. O Presidente convida o Vereador Clebeson Castro para se 

pronunciar, e com a palavra o Vereador inicia agradecendo a presença do Prefeito e 

fala sobre as críticas que muitas das vezes os Vereadores recebem por dizerem que 

não fazem nada e que nem sempre dá para fazer o que desejam ou sonham em fazer. 

O Vereador parabeniza e agradece a equipe pelas limpezas nas Comunidades de 

Cumarú e São Jorge. O Vereador ainda solicitou para que seja tomada providencia 

sobre a limpeza do km 03 da Br 010. O Vereador fala que estar para trabalhar com 

parceria para melhorar a vida da população irituiense e mais uma vez declara seu 

apoio ao Deputado Antonio Tonheiro e finaliza agradecendo pela oportunidade. 

Dando seguimento o Presidente convida o Vereador Emanoel para se pronunciar, o 

Vereador em rápidas palavras inicia falando que é Vereador base do Governo e que 

sempre vai cobrar naquilo que beneficiar o povo, que estar para ajudar e parabeniza o 

Prefeito pelos trabalhos que tens realizado, finaliza agradecendo a todos pela 

oportunidade. Continuando o Presidente convida o Vereador Almir que inicia 

agradecendo ao Secretário de Obras pelo trabalho realizado na Comunidade 

Macedônia e faz um pedido para que seja feito a Ponte do Picurico que estar em 

péssimo estado e da Comunidade do Ajará e logo finaliza agradecendo. O presidente 

convida o Vereador Jardenilson para se pronunciar, O Vereador inicia parabenizando 

ao Prefeito e aos Secretariados pelos trabalhos que vêm desenvolvendo no Municipio, 

pelas UBS, Orla, pela reforma da praça e Prefeitura, ainda parabeniza a equipe 

feminina de esporte pela vitória nos jogos. O Vereador pede que seja feito reparos na 

iluminação Pública e a pintura da caixa d’água da Comunidade Santa Helena e logo 

finaliza agradecendo. O Presidente convida o Vereador Manoel Lucilo para se 

pronunciar, o Vereador inicia parabenizando ao Prefeito pelas obras já concluídas no 

Município, também parabeniza aos Secretários Romario e Osvaldino pelos excelentes 

trabalhos que estão desenvolvendo a sede do município até o arraial da Brasileira que 



 
 

estar em situação difícil para o povo daquela região, logo finaliza pela oportunidade 

O Presidente convida o Vereador Esdra para se pronunciar, o Vereador inicia sua fala 

parabenizando ao Prefeito pelo projeto da Orla e diz que durante quatro anos nunca 

haviam mostrado o projeto e que nesta Sessão foi apresentado. O Vereador ainda 

agradece a Jose Carlos pela iluminação do km 14, logo o Vereador afirma que os 

vereadores foram eleitos e que tem o direito de cobrar para poder obter melhorias 

para a população. Ainda solicita ao Prefeito que seja feito o cabeção da ponte no km 

21 e próximo a residência do senhor Flávico precisa de uma tubulação e a iluminação 

Pública. Continuando, fala sobre a reforma do Posto de Saúde e que a ambulância 

possa retornar, também solicita que possam fazer a limpeza na praça e ruas do km 14 

e agradece. Dando continuidade o Presidente convida o Vereador Waldemir Costa 

para se pronunciar, o Vereador inicia cumprimentando os secretários, a primeira 

Dama Lindayane Bastos, Jailton, Ailton. O Vereador fala que viu por transmissão da 

live do colega Vereador Marcos Robert um comentário perguntando quem era o 

rapaz que estava apresentando o projeto, e o Vereador Waldemir responde que é o 

Cara que estar indo atras de recursos para concluir as Obras que não tiveram 

competência de concluir. Ainda parabeniza pela presença do Prefeito Marcos Lima e 

pelo projeto da Orla que foi apresentado e fala que outros gestores só se faziam 

presentes quando eram convocados e que o Prefeito se ofereceu para vir prestar 

esclarecimentos a toda população. Continuando fala sobre o senhor Bombinha que só 

não tem diploma de médico, mas resolve tudo dentro do hospital e ainda fala que o 

nobre colega Manoel Lucilo solicitou em requerimento a defensoria para que volte 

Defensor Público para o Municipio. O Vereador Waldemir solicitou também em 

requerimento solicitando que fizesse a Defensoria Pública de Irituia mas por questões 

burocráticas fica complicado de atender. Mas parabeniza o prefeito, pois na prefeitura 

tem excelente advogados para que possam também atender quem procura. 

Continuando, o Vereador solicita para que o Prefeito possa vê junto a conselheira 

Lurdes Lima e ao Governador para que volte a funcionar o Cartório Eleitoral do 

município onde o Deputado Lucio Vale conseguiu recurso para que a obra fosse feita, 

e as contagens de votos estão sendo feitas em São Miguel do Guamá. Seguindo 

parabeniza a Rádio nativa pelos 7 anos de transmissão. O Vereador solicita que seja 

retirado os basculhantes do dendê ficam na estrada e podem ate causar acidentes. E 

ainda parabeniza as limpezas no Bairro Castanheira e que foram cavados dois poços 

artesianos um poço para cada Bairro. E o prefeito em uma pequena parte fala que ira 

fixar residência no bairro Castanheira I, e o Vereador fala que diferente de muitos, o 

Prefeito vai morar no município. Logo fala que se sente feliz pelos Vereadores que 



 
 

não fizeram parte do grupo subirem na tribuna e parabenizarem o Prefeito e fala que 

na época de 2001/2004 foi vereador e pediu para em um único requerimento a 

restauração da iluminação Pública da Vila Hebron e o Secretário de Administração na 

época respondeu “que vereador de oposição nós não atendemos requerimento”. Ainda 

parabeniza pelas obras que estão sendo feitas no município, e ao Prefeito pela 

restauração da Prefeitura, e fez um pedido da secretaria da mulher, porem a prefeitura 

não tem condições no momento de manter mais uma secretaria, mas o Prefeito criou 

um órgão para ser implantado esse setor para ajudar as mulheres que sofrem 

violências domesticas, sexuais e contras crianças e adolescentes, com assistências 

psicológicas para ajudar essas mulheres e finaliza com um bom dia. Continuando, o 

Presidente convida o Vereador Marcos Robert para se pronunciar que inicia sua fala 

pedindo um espaço para que uma representante do futebol feminino faça os 

agradecimentos. Logo a representante agradece ao apoio dos Vereadores Jardenilson, 

Marciano, Maria de Jesus, Marcos Robert e conselheira Lordes lima. Continuando, o 

Vereador retorna a tribuna e parabeniza ao Prefeito pela presença e por apresentar o 

projeto da Orla e por todos os trabalhos que vem fazendo em todo o município, 

agradece pela limpeza no Bairro Castanheira e faz um pedido que na rua próximo a 

casa da senhora Rai Dantas estavam fazendo uma operação tapa buraco e deixaram o 

seixo todo solto e pode assim causar algum acidente. Ainda faz outro pedido que seja 

providenciado um posto de saúde na Comunidade Maracaxeta, para facilitar 

atendimento medico para a população daquela região. Ainda parabeniza a radio Fm. 

E fala sobre o cartório eleitoral que vão sim lutar para retornar ao município e 

tambem afirma que estará apoiando o Deputado Antonio Tonheiro, logo agradece. 

Dando seguimento à Sessão, o Presidente convida o Vereador Rodrigo Pedreira para 

fazer uso da palavra, onde o mesmo inicia agradecendo a presença do Prefeito e de 

todos, o vereador fala que esteve junto aos moradores da região de Igarapé Açú e que 

desejam que seja construído uma lombada para facilitar o trafego na PA onde liga o 

município de Irituia em sentido a Capitão Poço. Agradece ao prefeito por ter 

comparecido a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre a obra da Orla, 

onde trará emprego e renda para muitas famílias e lazer e logo finalizou agradecendo. 

O Presidente convida o representante da Eco bike de ciclismos que acontecera dia 5 

de setembro que tem como nome estradão de Irituia, e pedem apoio para que possam 

levar mais do esporte e cultura do município irituense a outros municípios também e 

logo agradece. O Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para se pronunciar a 

Vereadora com o poder da palavra inicia sua fala e parabeniza pelo atendimento no 

gabinete do Prefeito que tem atendido o povo, a Vereadora fala sobre a reunião que 



 
 

esteve no loteamento do km 14 com o prefeito e os moradores onde no contrato 

estava um acordo e ate agora a dona do loteamento não resolveu nada e o prefeito 

esteve junto ao povo para poder ajudar a solucionar a situação. A Vereadora fala que 

esteve na Comunidade de Santo Antonio e Saubá onde ah anos não era feito limpeza 

na caixa d’água e agora na atual gestão já foi feito. Continuando a Vereadora fala da 

ponte entre Santa Rita e Pantanal que estar intrafegável e não tem iluminação 

Pública. Agradece Secretário de administração já está providenciando os uniformes 

dos açougueiros do Mercado Municipal, logo a Vereadora agradece pelo projeto da 

orla e ainda fala sobre os asfaltos que tem que ajeitar em alguns bairros da cidade e 

logo finaliza agradecendo 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 agradecendo pela 

limpeza feita na Comunidade de Itabocal, agradece pela iluminação Pública e pelo 

abastecimento de água que já melhorou, e fala sobre a Ponte de Camitiaçu que 

precisa ser feita, também precisa de uma limpeza na Comunidade de Patrimônio. O 

Vereador também fala que em alguns anos irá passar uma ferrovia entre Irituia e Km 

14 para a exportação do dendê. Também fala que esteve junto ao Secretário de 

agricultura na Faepo em Belém e o Deputado Antonio e que tem projetos para o 

Município, ainda fala da Orla e que está muito emocionado pelo projeto. 

Continuando esclarece também que está do lado da população e vai acompanhar de 

perto para ouvir e ver a necessidade coletiva para assim, poder cobrar melhorias para 

o nosso município 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, onde vai assinada por todos os Vereadores 

presentes. 
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