
 
 

ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO 

DE 2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 27 de 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 Sexta 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, Gustavo Gonçalves Lima, Emanoel do Socorro Monteiro de Lima, Almir 

Carlos da Silveira, Jardenilson Teixeira Mota, Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca, 

Esdra Caitano de Medeiros, e Waldemir Oliveira da Costa. Não estavam presentes os 

Vereadores, Marcos Robert Cordeiro Mendes, Marciano de Andrade 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 a Vereadora Maria de Jesus para fazer a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada, a Vereadora leu no livro de Eclesiastes Capitulo 35 e versículo 1 ao 3. Dando 

continuidade à Sessão, o Presidente convida o Primeiro Secretário Rodrigo Pedreira 

para fazer leitura das Atas, onde as mesmas foram para votação e aprovadas pelos 

Senhores Vereadores. O Presidente abre o Primeiro expediente com a leitura dos 

requerimentos e correspondências. O Presidente convida o Vereador Almir para fazer 

defesa de seus requerimentos o Vereador inicia fazendo um pedido para que possa ser 

construindo uma ponte na comunidade do Igarapé açu de cima e serviço de 

manutenção do ramal do areia branca até o Senhor viola e teve seus requerimentos 

aprovados. O Presidente convida a Vereadora parar assumir a Presidência enquanto faz 

defesa de seus requerimentos, o Vereador inicia solicitando que seja providenciado 

uma praça na Vila Jaraquara, solicita também que seja feita a recuperação dos ramais 

do São Francisco, Santa Terezinha, juntai e Jaraquara pois justifica que essas regiões 

necessitam desse serviços e finaliza apresentando seu terceiro requerimento onde 

solicita que seja feita a recuperação da arena de futebol da Vila do Santa Rosa, o 

Vereador teve seus requerimentos Aprovados. ao retornar a Presidência convida o 

Vereador Waldemir Oliveira da Costa para dá entrada no projeto e lei de numero 

001/2021que inicia defendendo seu projeto que depõem sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos bancários e casas lotéricas no âmbito do município de Irituia, 



 
 

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

cadeiras para atender o conforto dos usuários continuando o vereador ler os artigos 

presente em seu projeto de lei, justifica ainda que adicionou a agencia lotérica porque 

não tinha cadeiras para as pessoas sentarem pois passou na frente da mesma e pessoas 

estavam sentadas no chão na frente da lotérica e pessoas apoiadas so com uma perna 

sem ter o mínimo de conforto para os usuários, sendo assim este projeto obriga que 

todos as agencias bancarias e agencia lotérica que representa a caixa econômica de o 

conforto necessário aos usuários,e em seguida ler a justificativa presente no projeto, 

continuando afirma que deixara  projeto em aberto caso algum vereador queira fazer 

uma emenda pertinente. E finaliza agradecendo a todos. Em seguida o Presidente 

convida o vereador Emanoel do Socorro para apresentar seus dois projetos de lei de nº 

02 e 03/2021 de 14 de setembro de 2021, que Dispoe sobre a denominação do prédio 

do executivo municipal, que passará a ser denominado ¨palacio executivo municipal 

flaviano neres da silva¨ e dá outras providencias e dispõe sobre a denominação do 

prédio da unidade básica de saúde-ubs, que passara a ser denominada ¨unidade básica 

de saúde Geraldo Freitas¨ e da outras providencias., respectivamente. Em seguida o 

vereador Esdra faz uma breve observação sobre o projeto que foi colocado em 

discussão, pois afirma que deveria ser somete apresentado e que após somente duas 

sessões é que seria apresentado para votação, continuando o Presidente aciona o Dr. 

Cezar Rezende assessor jurídico para explicar sobre os projetos que foram colocados 

para discussão e justifica que os projetos de fato não houveram uma exposição inicial 

com relação a apresentação deles nesta Casa, no entanto eles foram protocolados e 

encaminhados diretamente para as comissões que fizeram uma analise dos projetos e 

deram o parecer favorável então hoje após todos esse tramite processual e tramite 

administrativo do projeto de lei, o vereador veio aqui para então apresentar os projetos 

já com o parecer favorável das comissões, logo em seguida o Vereador Waldemir costa 

parabeniza o nobre vereador Emanoel pela iniciativa e logo pergunta se fizeram uma 

pesquisa para saber se a prefeitura municipal não tem nome e se não nem uma rua ou 

lagradouro publico com estes nomes citados e finaliza mais uma vez parabenizando o 

vereador Emanoel pelos seus projetos. Continuando o vereador Jorge Willians 

parabeniza o vereador Emanoel pelos projetos e mais uma vez com o poder da palavra 

o vereador Esdra questiona que o projeto que não pode ser apresentado e colocado para 

votação no mesmo dia e afirma que a assessoria jurídica estar passando por cima do 

regime interno desta Casa, Em seguida o vereador pede uma parte da palavra que 

inicia parabenizando o vereador Emanoel sobre a importância do mesmo e faz um 

pedido para que os projetos sejam votados em outra oportunidade, então o Presidente 



 
 

explica que colocará para ser votado de duas vezes na próxima Sessão. Continuando o 

Presidente o Secretário de Transporte Tiago Castro onde o mesmo inicia sua fala 

saudando a todos  presente e pedindo desculpa por não ter vindo antes devido a falta 

de comunicação das entregas de ofícios que foram deixados na Secretaria e não foram 

repassados a ele; começa expondo que a secretária de transporte tem um cronograma 

onde reuni sua equipe em todo inicio de semana para chegar a um acordo do bem em 

prol do município, e afirma que hoje estão pagando um preço por terem feito um 

serviço na época não adequada. O Vereador Waldemir pede a palavra e fala que 

quando convidamos um secretário para vim até esta Casa não é para falar mal ou 

criticar, pois sabemos das dificuldades que o senhor Secretário juntamente com o 

Diretor Dedé e sua equipe vem fazendo um bom trabalho, pois já ouvir muitos elogios, 

continuando o Vereador pede a vossa senhoria que dissesse quantas maquinas em geral 

vocês receberam e em que condições foram recebidas, e quantas caçambas tem em 

nosso município. O secretario então explica que quando assumiu a secretaria em 01 de 

janeiro de 2021 foram repassados maquinários em jeito de trabalho bem reduzido 

inclusive foram repassadas duas pás retroescavadeiras impossibilitadas de trabalhar, 

uma moto niveladora e uma patrol pronta para trabalho, a secretaria recebeu também 

uma outra moto niveladora do ano de 1980, em seguida o vereador Waldemir Costa 

questiona sobre uma caçamba vermelha e amarela que veio para o Municipio, o 

mesmo se recorda que foi ate o município de Marabá, onde então a presidente Dilma 

disponibilizou uma caçamba para o Irituia, o vereador pergunta onde que a mesma se 

encontra pois não ver a caçamba rodando pela cidade, o Secretário explica que a 

caçamba vermelha atualmente esta servindo a limpeza publica a coleta de lixo e a 

caçamba amarela encontre-se totalmente parada e que não tem como recupera-la. O 

vareador Waldemir pergunta sobre um caminhão da marca IVECO e um caminhão 

TRUCK Internacional, o Secretário então explica que o caminhão internacional 

encontra-se nas dependências da secretaria totalmente parado, por não ter como 

recupera-lo por se tratar de um caminhão importado, continuando, o vereador 

Waldemir onde já foi trabalhado e quais os planejamentos para o próximo mês e 

quanto de combustível é gasto por dia, o Secretário então explica que, que quantidade 

de combustível gasto por dia é muito relativo porem uma maquina por dia trabalhado 

gasta em média 250 á 300 litros por dia, explica também que já foram inúmeras 

estradas recuperadas no município, continuando o Vereador Rodrigo Pedreira pede 

uma parte e pergunta ao secretário quando será feito a restauração da estrada da vila 

Santa Helena, São Benedito e Marambaia e qual é o planejamento que o secretário 

usará para fazer essa manutenção, o secretário então responde ao nobre vereador que 



 
 

começarão na comunidade do Formosa e consequentemente sairão na comunidade do 

Hebron, em seguida o Vereador Jardenilson Mota pergunta sobre o planejamento e o 

cronograma para possamos estar ciente e ser repassado as comunidades, pois a estrada 

do Hebron e São Benedito esta totalmente intrafegáveis, o secretário responde: 

Dizendo que entre 10 a 15 dias estarão trabalhando na região do Hebron, logo em 

seguida o vereador Jardenilson agradece a explicação do Secretário e afirma que 

sempre é bom o mesmo vir ate esta casa expor o seu trabalho. O vereador Gustavo 

Lima parabeniza o secretário pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no 

Município e se deixa a disposição para qualquer coisa, em seguida o Vereador 

Emanoel do Socorro sugere ao secretário que quando sua equipe for para determinada 

a pedido de algum vereador, que o mesmo possa informar ao vereador que solicitou 

para que assim o vereador possa comunicar a Comunidade sendo assim buscar 

fortalecer uma parceria entre Vereador e Secretário, continuando o vereador pergunta 

sobre o trator de esteira se ainda existe alguma possibilidade de voltar a funcionar, O 

Secretário então afirma que sim, porem é um processo lento e trabalhoso. A Vereadora 

Maria de Jesus parabeniza o Secretário pelo trabalho que fez na Galileia e faz um 

pedido reforçando um requerimento que é de sua autoria que trata sobre a implantação 

de uma tubulação em um igarapé da estrada da Betania e a recuperação da estrada, pois 

em época chuvosa o mesmo transborda dificultando o tráfego dos moradores daquela 

região pede também para que se possível faça a recuperação da estrada que liga a betel 

até o Jurujaia e a região do assentamento. O Secretário então explica que esta seguindo 

um cronograma, mas afirma que em breve o serviço chegará em toda região. O 

Vereador Esdra Caitano questiona o Secretário sobre a relação de começar um trabalho 

em determinada região e não finalizar, O Secretário então faz uma observação 

exemplificando com a região da Betel que é onde tem muito barro e que se fosse 

colocar maquinas para trabalhar naquela região em período chuvoso não iria ficar um 

trabalho de qualidade. O presidente com o poder da palavra parabeniza o nobre 

Secretário e sua equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo no Município. 

Continuando o Secretário finaliza pedindo que todos tenham paciência e afirma que o 

trabalho chegará em todas as regiões e se deixa a disposição de todos os Vereadores e 

a população Irituiense. O Presidente convida a coordenadora do centro dos idosos 

Maria das Graças para fazer o uso da palavra. A coordenadora inicia convidando os 

Vereadores e expondo o projeto que será executado no dia 01 de outubro de 2021 

referente ao dia do idoso e explica que este projeto é exclusivamente voltado para os 

idosos que devido essa pandemia eles foram muito afetados, pois foram os primeiros a 

ficarem em isolamento social, o evento ocorrerá no palco da Praça Municipal, logo 



 
 

reforça o convite e finaliza agradecendo. O presidente parabeniza a coordenadora e 

convida o presidente SINDISI para fazer o uso da tribuna. O presidente Francisco com 

o uso da palavra inicia fazendo uma denuncia onde expõe que o secretário Tiago 

Castro colocou 15 faltas em um servidor público e afirma que o referido servidor esta 

passando fome, relata também sobre a questão do reajuste salarial onde afirma que esta 

sendo descontado quase meio salario mínimo de alguns servidores, o Secretário Tiago 

em sua defesa se pronuncia afirmando que o referido servidor vai até os demais 

funcionários e excita os outros falando que não trabalha e que nunca trabalhou em 

outras gestões. O Vereador Esdra Caitano pede uma parte da fala e parabeniza o 

presidente Francisco por reivindicar o direito do povo, mas que nesse caso é a favor do 

secretário Tiago, pois conhece esse servidor e afirma que ele sempre foi assim. O 

coordenador finaliza sua fala agradecendo a todos. Dando continuidade a Sessão, o 

presidente dá inicio ao grande expediente convida o Vereador Gustavo Lima para se 

pronunciar e o Vereador inicia parabenizando o Coordenador Francisco por lutar pelos 

direitos dos servidores mas que sempre o mesmo possa olhar os dois lados, parabeniza 

também a presença do Governador Helder Barbalho que esteve presente na 

inauguração da agencia do Banpará ressalta também que o Governador disponibilizará 

recursos para finalizar a obra da orla beira rio e o buraco do km 14, logo finaliza 

agradecendo. O presidente relembra que foi entregue pelo Governador mais de 100 

cheques moradias para a população e logo convida o Vereador Emanoel do Socorro 

pra fazer o uso da palavra, o vereador inicia saudando a todos presente e pede para que 

seja feito um oficio para o SETRANS onde solicita que seja colocado lombadas 

próximo ao Sr Sandiquinho com a justificativa de que já teve 2 mortes naquele local e 

que seja colocado placas de sinalização na cidade pois muitos caminhoneiros e 

visitantes que vem de cidades vizinhas tem dificuldade de sair e chegar até a Br, em 

seguida parabeniza a visita do Ilustre Governador onde Ressalta sobre a obra da orla e 

a do buraco do km 14 onde o mesmo afirma que disponibilizará recursos e fala tmb 

que ficou triste por não escutar nada sobre a obra de reforma da escola Malheiro, 

continuando, afirma aos professores que na próxima Sessão estará presente para 

escuta-los. Em seguida o Presidente Jorge Willians convida o vereador Almir para se 

pronunciar e o dispensa sua fala. O presidente convida o Vereador Esdra Caitano para 

fazer o uso da palavra, o Vereador inicia agradecendo pela limpeza do km 011 da Br 

010 onde havia solicitado, continuando fala sobre a vinda do Governador Helder 

Barbalho até o Município para a inauguração do Banpará e aa entrega do cheque 

moradia mas questiona sobre alguma pessoas que receberam o cheque e que não tem 

nenhuma necessidade, o Vereador Rodrigo Pedreira pede uma parte e afirma que o 



 
 

próprio Vereador pode estar fazendo a denuncia a própria COHAB sobre a pessoa que 

recebeu o cheque sem ter necessidade, continuando o Vereador Esdra mostra sua 

indignação sobre a irresponsabilidade da atual gestão de não ter disponibilizado 

alimentação para as pessoas no dia da inauguração e afirma que tinha pessoas ali desde 

as 10:00 da manha ate as 17:00 da tarde sem se alimentar e diz que nunca tinha visto 

isso acontecer, continuando fala sobre o repasse do INSS e questiona o porque que a 

gestão atual não esta repassando e afirma que acionará a Assessoria Jurídica desta 

Casa para que faça CPI, para saber o porque que não estão fazendo o repasse, em 

seguida o vereador pede ao Presidente que seja dado uma parte ao coordenador do 

SINTEPP para fazer o uso da palavra, o Presidente então afirma que ficou Marcado 

para a próxima Sessão e em seguida fez uma votação verbal com todos os vereadores 

presente onde todos ficaram a favor que os mesmos se pronunciasse na próxima 

Sessão, o Vereador Esdra então finaliza sua fala reforçando o pedido de 

IMPEACHMENT contra o Prefeito Marcos Tonheiro. O Presidente convida o 

Vereador Waldemir Costa para fazer o uso da palavra, o Vereador inicia saudando 

todos presente e em seguida faz a leitura do relatório que foi enviado pela prefeitura 

sobre os trabalhos que foram feitos durante a semana, em seguida agradece a presença 

do Secretário Tiago e do Coordenador do Sindicato e fala que quando o assunto for em 

relação a funcionários que busquem ser tratados na secretaria de administração na sede 

da Prefeitura, em seguida reforça sobre a questão do repasse do INSS e afirma que a 

prefeitura reconhece a divida e que esta negociando. Continuando o Vereador afirma 

que a classe dos professores tinha um representante nesta Casa na legislatura passada e 

que o mesmo passou 4 anos sem responder nada a favor da classe e se referindo 

diretamente ao Professor André presente na Galeria o Vereador afirma que além de ser 

um péssimo professor foi um péssimo Vereador, afirma também que o mesmo recebia 

diárias na época em que o Sr Francisco era Secretário em seguida o Professor André 

desfere palavras ofensivas e de baixo calão, chamando de ladrão, bandido, que na sua  

família só tem ladrão em seguida invadiu o plenário com o intuito de agredir 

fisicamente o Vereador Waldemir onde foi contido pelos demais vereadores que 

estavam presente, causando um grande tumulto. Após a agressão Verbal sofrida pelo 

referido professor o Vereador Waldemir finaliza sua fala agradecendo. O presidente 

convida o vereador Manoel Lucilo para fazer o uso da palavra, o vereador inicia sua 

fala afirmando que ele já esta no quarto mandato e o Vereador Waldemir esta no sexto 

e durante todo esse tempo sempre respeitou os nobres professores e pede que os 

mesmos tenham respeito pelos Vereadores e por esta Casa de Leis e afirma que esta 

Casa tem um regime interno e que deve ser seguido, continuando afirma também que 



 
 

não vai aceitar que seja cedido o espaço para pessoas sem que o mesmo tenha 

conhecimento sobre a pauta pois achou desnecessário a discussão em relação ao 

funcionário. E finaliza sua fala afirmando que aguardará na próxima Sessão a equipe 

do SINTEPP para fazer o uso do espaço que foi dado. O Presidente convida o 

Vereador Rodrigo Pedreira para fazer o uso da palavra. O Vereador inicia sua fala 

saudando a todos presente e ressalta a presença do Governador Helder Barbalho em 

nosso Município e parabeniza a inauguração da agencia Banpará e pelos 116 cheques 

do programa ¨Sua Casa¨ e 3 km de asfalto para o km 14 e também garantiu ao prefeito 

Marcos Tonheiro o compromisso de trazer recursos para a obra da orla beira rio e do 

buraco do km 14, continuando registra o andamento da reforma da Escola Estadual 

Maria da Conceição Malheiro. Continuando se coloca a disposição da classe dos 

professores para que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível, ainda com a 

palavra o Vereador afirma que Irituia é uma cidade de quase 300 anos e que não tem 

nem uma Universidade Pública, e afirma que é de suma importância buscar esse 

recurso em prol do desenvolvimento do Município e finaliza sua fala deixando-se a 

disposição da população e principalmente da classe dos professores para um dialogo 

sadio para assim buscar solucionar os problemas que a classe vem enfrentando. O 

Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para fazer o uso da Palavra, a 

Vereadora inicia saudando a todos e em seguida fala que na próxima segunda feira os 

professores terão o espaço para que possam expor sua pauta onde afirma que estará a 

Assessoria Jurídica da prefeitura para esclarecer tudo o que for possível. Continuando 

agradece a vinda pro Governador Helder Barbalho que esteve presente no Municipio e 

principalmente no km 14 e parabeniza o Prefeito Municipal Marcos Tonheiro 

juntamente com o Deputado Antonio Tonheiro que foram ver de perto a situação do 

buraco do km 14, e relembra a fala do Governador onde o mesmo disse que quando foi 

Ministro enviou mais de 1 milhão para a construção da Orla, continuando a vereadora 

parabenizou a organização que promoveu a ação na comunidade do Jaraquara e que 

beneficiou varias comunidades vizinhas, parabenizou também os ACS pelo seu 

trabalho, e demostrou imensa alegria por saber que brevemente serão inaugurados mais 

postos de saúde no município de Irituia e finaliza agradecendo a todos. Dando 

seguimento o Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para tomar acento a 

cadeira da presidência para que o Vereador Jorge Willians possa se pronunciar. O 

Presidente inicia saudando a todos presente e ressaltando que teve uma semana bem 

produtiva, participando de várias reuniões dentre elas a na secretaria de agricultura 

onde parabeniza o secretário Vicente Cirino pelo excelente trabalho que vem 

desenvolvendo assim como os demais Secretários, participou também de uma reunião 



 
 

com a SEPAC, e mostrou imensa alegria em saber que Irituia tem mais de 30 mil pés 

de cacau plantadas só nesse período, em outro dia também esteve presente no sindicato 

dos trabalhadores de Irituia juntamente com a equipe da FAEPA, onde fiz um pedido 

diretamente ao Deputado Antonio Tonheiro e ao Governador Helder Barbalho 

solicitando para que possa implantar laticínio em nosso Município para trazer 

melhorias e desenvolvimento para nosso Município e também fazer parceria com 

diversas empresas visando o agronegócio, continuando o vereador expõe ainda varias 

demandas em prol do desenvolvimento do Município, pontua também que brevemente 

serão inaugurados os dois postos de saúde em nosso Município e diz que é grande o 

progresso que vemos em relação a saúde, exemplifica falando sobre a comunidade do 

Itabocal ia apenas medico uma vez por dia e não tinha dentista e hoje tem atendimento 

com medico as quinta feira pela parte da tarde, sexta pela manha e terça pela manha, 

conta também com o atendimento de uma cirurgiã dentista e tem a enfermeira Dayse 

que é da região e outra enfermeira da região do maneta, e é satisfatório ver a 

valorização que o prefeito Marcos Tonheiro tem pelos Profissionais locais, relembra 

também que muito em breve será a inauguração da orla beira rio onde atrairá mais 

turistas e renda para o nosso Município, parabeniza o Secretário de Cultura pelo bom 

trabalho que vem desenvolvendo e pela recuperação da vila pedra onde é conhecida 

como um ponto turístico de Irituia, continuando se deixa a disposição dos professores 

e afirma que esta aberto ao dialogo com o intuito de reivindicar e os direitos dessa 

classe  que é de suma importância para o Município. Em seguida 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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