ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO
DE 2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 13 setembro 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 Quarta 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, e o Segundo Secretário Marcos Robert Cordeiro Mendes, Emanoel do
Socorro Monteiro de Lima, Almir Carlos da Silveira, Jardenilson Teixeira Mota,
Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca, Marciano de Andrade Lima, Esdra Caitano de
Medeiros, e Waldemir Oliveira da Costa. Não estavam presentes os Vereadores, e
Gustavo Gonçalves Lima e Clebeson Castro dos Santos 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 para fazer a leitura de
um trecho da Bíblia Sagrada, onde o mesmo leu no livro de Isaias capitulo 38 e alguns
versículos. 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. O Presidente
abre o Primeiro expediente com a leitura dos requerimentos e correspondências. O
Presidente convida a Vereadora inicia seu primeiro requerimento solicitando a
tubulação na estrada da vila Betania e o segundo solicita a construção de um ponto de
apoio PM Box no km 14 para os policiais, a Vereadora teve seus requerimentos
aprovados. O presidente convida a senhora Elizalva Cabral diretora do SEBRAE para
falar um pouco sobre seus trabalhos, a Diretora fala sobre os inúmeros beneficio que o
SEBRAE traz para a população e que vai abrangendo vários municípios, logo passa
para os senhores técnicos Izonildo Carvalho e Igor Silva que apresentam um slide com
mais ilustrações e explicações sobre o SEBRAE e garantem que os agricultores do
município de Irituia irão ser beneficiados e que terão todas as instruções de como
poder ter mais trabalhos e retorno e finaliza. O presidente convida o Secretário de
Administração para se pronunciar onde o mesmo fala sobre o projeto SEBRAE que
estar sendo de grande importância para micro e grandes empresários e que tem total

apoio do Prefeito, também fala que já foi vereador e sabe também como poder recorrer
para poder assim ajudar a população e finaliza. O presidente também convida a
Senhora Maria Edileuza Conselheira que veio esclarecer sobre o Conselho Tutelar por
intermédio de oficio do Vereador Waldemir, logo o vereador fala que gostaria de saber
sobre o relatório e pede que seja feito uma explanação melhor sobre a situação das
crianças. Então a conselheira Maria Edileuza inicia falando sobre a grande demanda
que tem no município e que são apenas 5 conselheiros, fala que o prédio em que estão
trabalhando esta em situação precária, mais que logo estarão em um prédio melhor
para poder atender melhor os que procuram, e fala o município deveria ter escolinhas
de futebol entre outros de ensino para poder da um suporte melhor as crianças e
adolescentes, seguindo mostra o relatório em mesa para os vereadores para que possam
analisar melhor sobre os atendimentos, ainda faz explanações e esclarece as duvida e
finaliza. O Presidente convida a Advogada Nilda Figueiredo dos Acs e dos Agentes
Comunitários de Endemias e fala que a classe que mais modificou a constituição
federal pelo custo benefício. Logo fala sobre a regulamentação do incentivo e pede que
seja criado o dia municipal dos Acs no município para que seja reconhecido. Dando
continuidade à Sessão, o Presidente dá início ao grande expediente e convida o
Vereador Emanoel para se pronunciar e o Vereador inicia parabenizando a Associação
da Sede Itabocaense pelo final do campeonato realizado dia 4 passado, também
parabeniza a equipe de São Cristóvão pelo evento realizado e ainda a equipe ecobike
que é um evento onde se reúnem pessoas de vários lugares, municípios e até outros
Estados, o Vereador ainda fala um recado aos moradores da Louderlândia que
conversou com o Prefeito sobre a pernada de caixa d’água e garantiu que logo estará
solucionando essa situação, e agradece a todos. O Presidente convida o Vereador
Almir para se pronunciar, o Vereador inicia fazendo um requerimento verbal
solicitando uma tubulação em frente ao Boreta localizado na estrada do Rosário e que
já aconteceu até acidente no local, o Vereador teve seu requerimento verbal aprovado e
logo finaliza. O Presidente convida o Vereador Jardenilson para se pronunciar, o
Vereador ressalta sobre a visita da Deputada Diana Belo que esteve presente
acompanhando e apoiando a seleção sub vinte no Município e agradece ao apoio que
tens demostrado ao esporte e agradece também aos coordenadores da seleção, o
Vereador ainda solicita que seja encaminhado oficio ao Secretário de Transporte sobre
planejamentos de trabalho das estradas inclusive das estradas da região do Hebron e
São Benedito que já foi encaminhado requerimento e agora solicita que encaminhe
oficio para que o Secretário fale sobre seus planejamentos de trabalhos no município e
logo finaliza. O Presidente convida o Vereador Manoel Lucilo para se pronunciar, o

Vereador inicia parabenizando a equipe do SEBAE, aos Conselheiros Tutelar e aos
Acs e mostrou seu apoio a equipe dos Acs que tanto ajudam as famílias, ainda
parabeniza aos evangélicos da Assembleia de Deus no Lago Grande onde também
esteve junto a Vereadora Maria de Jesus no festival do açaí. O Vereador ainda fala
sobre a estrada que liga a sede do município ate a Brasileira que estar quase
intrafegável onde o maquinário entrou na região e logo retornou, então tem que
terminar o serviço e logo agradece a todos com um bom dia. O Presidente convida o
Vereador Marciano para se pronunciar, o Vereador inicia reforçando e cobrando o
pedido sobre as lombadas das Ruas do km 14 que foram asfaltadas e ainda não fizeram
as lombadas, também agradece pelas limpezas realizadas nos Bairros Castanheira I e II
onde sempre o Vereador pedia e agora agradece por esse serviço. Ainda fala sobre a
iluminação Pública que os moradores de Timboteua estão cobrando e na comunidade
do Real e diz que sempre estará ao lado da população e logo agradece. O Presidente
convida o Vereador Esdra para se pronunciar, o Vereador inicia se colocando à
disposição dos Acs e pede que não são todos, mais que alguns não vão cumprir suas
obrigações em visitar as casas e as famílias. O Vereador ainda fala sobre algumas
reclamações que o povo enfrenta, o hospital encaminha um paciente para Belém para
fazer cirurgia e muitas das vezes não da um suporte para a pessoa voltar,
principalmente quando é caso de cirurgia, então que seja dado um suporte para essas
pessoas que são transferidas. Tambem fala sobre uma criança de quatro anos que
quebrou a perna e ficou 3 dias para poder conseguir um leito e a secretaria não se
mobilizou para agilizar. O Vereador ainda reclama sobre um requerimento sobre o
Ramal do pinheiro e que o maquinário foi fazer o ramal mais não ficou da maneira que
deve ser feito, o Vereador ainda fala que quando terminarem e fizerem bem feito o
Ramal ele vai poder agradecer, ainda fala sobre km 11 e pede para que o Presidente
faca oficio para fazer limpeza no km 11 que estar muito sujo lado direito e esquerdo,
logo fala sobre o buraco do km 14 que nada foi feito e que logo começam as chuvas e
muitas casas foram destruídas e pede que providencias sejam tomadas e fala que o
INSS não está sendo repassado e que irá fazer um impeachment contra o Prefeito e diz
que estar pronto para ajudar o povo e finaliza. O Presidente convida o Vereador
Waldemir para se pronunciar, o Vereador com o poder da palavra e inicia falando
sobre uma solicitação que fez no inicio do seu mandato para que o horário de
atendimento no Posto de Saúde do km 14 fosse estendido ate a noite e o Ministério da
Saúde responderam e também sobre o posto da Vila Hebron fosse transformado em
uma (ESF) Estratégia Saúde da Família e o ministério da saúde só estar aguardando
que seja feito a reforma para poder transformar o postinho em (ESF). O Vereador fala

que essa questão do vereador Esdra em relação a saúde já é pertinente a reclamações
do povo. O Vereador fala que tem ouvido elogios das Secretarias de Promoção, de
Agricultura, de Administração e Transporte, mais também tem ouvido reclamações
principalmente na área do hospital, que paciente operado não pose vir de ônibus e que
em final de semana os profissionais da área muitas das vezes desligam celular e o
Prefeito que resolveu a situação para pegar o paciente em Belém e o carro foi do
vereador Esdra que foi até Belém pegar o paciente. Continuando, o Vereador fala
sobre um cronograma que recebeu da prefeitura onde fala sobre inúmeros benefícios
que já foram realizados no município como; limpezas nas ruas, limpezas nas caixas
d’aguas, ação na vila Tessalônica, reuniões e parcerias, e vacinados entre outros.
Seguindo o Vereador fala o cheque moradia que muitos procuram e que os vereadores
não participaram da reunião para poder ficarem por dentro desse assunto. O Vereador a
gradece pela participação do Conselheiros Tutelar por atender a solicitar e vir prestar
esclarecimentos, e ainda fala que quando solicita a presença de secretários é para se
fazerem presente explicar. O Vereador ainda pede ao Presidente que convide alguém
da secretaria de transporte para vir prestar um esclarecimento e falar sobre os trabalhos
que já foram feitos no município e que digam quantas maquinas tinham e tem, quantas
quebradas tinham, quantas sumiram e pede que tragam um relatório para evitar
transtorno e que ninguém sabe o certo. Continuando o vereador fala que na época do
ex prefeito Anchieta Lima havia conseguido uma enchedeira nova e que ninguém sabe
então tem que ter um relatório para esclarecer e fala também que foi em Marabá buscar
uma caçamba na companhia do Vereador Manoel Lucilo e que também não sabem
mais por onde estar, também fala de um fiat uno que transportava os médicos para o
interior que conseguiu através do Deputado Nilson Pinto e também não sabe onde estar
e é isso que o Vereador quer que tragam uma relação para esclarecer se ainda tem ou
não logo finaliza. O Presidente convida o vereador Marcos Robert para fazer uso da
palavra, o Vereador inicia deixando um espaço a Policia Rodoviária Estadual onde
fazem palestras educacionais em escolas e que possam vir a Câmara falar e mostrar um
pouco de seus trabalhos. O Vereador ainda parabeniza a equipe do SEBRAE pelos
trabalhos, continuando, fala sobre os cheques moradias onde recebeu mensagens de
pessoas procurando o porquê e quantos tinham vindo para o município de Irituia,
porem o vereador fala que todos os vereadores deveriam estar informados para poder
assim ter uma resposta concreta e logo finaliza. O Presidente convida o Vereador
Rodrigo para se pronunciar, o Vereador inicia falando parabenizando a Assembleia de
Deus no Lago pelo festival do Açai onde se fez presente, também cobra a pernada de
caixa d’água do Bairro Louderlândia para poder atender as famílias e oficializa o

executivo para que possa concluir essa obra, também em oficiou ao DETRAN para
estar presente no município e já obteve reposta que estarão no período do dia 15 a
18/10/2021 para serviços itinerantes como primeira habilitação entre outros e logo
finaliza. Dando seguimento, o Presidente Vereador Jorge Willians se pronuncia e
inicia sobre os Acs agradece por se fazerem presente e poeder esclarecer algumas
dúvidas, também agradece pela equipe do SEBRAE, e fala sobre os cheques moradias
que vão ser entregues no dia da inauguração do Banpara, agradece ao Deputado
Antonio Tonheiro pelos benefícios em prol do Municipio. 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, aonde vai assinada por todos os Vereadores presentes.
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