
 
 

ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 

2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 04 de outubro 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 Sétima 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, Clebeson Castro dos Santos, 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 a funcionária Agda para fazer a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada, a funcionária leu no livro de Geremias Capitulo 09 e 

versículo 23 e 24. Dando continuidade à Sessão, O Presidente abre o Primeiro 

expediente com a leitura dos requerimentos e correspondências. O Presidente convida 

o Vereador Manoel Lucilo para fazer defesa de seu requerimento o Vereador inicia 

fazendo um pedido para que possa ser implantado um sistema de abastecimento de 

agua completo na Comunidade de Jesus Salvador teve seu requerimento aprovado. O 

Presidente convida a Vereadora parar assumir a Presidência enquanto faz defesa de 

seus requerimentos, o Vereador inicia solicitando que seja providenciado uma praça e 

uma sala de aula na Comunidade São Tomé do Panela na Estrada da Nova Betel, 

solicita também que seja feito o serviço de ampliação no sistema de abastecimento de 

água na referida Comunidade o Vereador teve seus requerimentos Aprovados. ao 

retornar a Presidência coloca para ser votado duas vezes os projetos de Lei de nº 001, 

02 e 03/2021, onde todos foram votados e aprovados por unanimidade. Em seguida o 

Presidente convida o Senhor Adilio, Secretário da regional nordeste 1 para fazer o uso 

da palavra onde o mesmo inicia saudando todos presente, e em seguida afirmando que 

reconhecem que a Camara é a casa do povo e os Vereadores como propositores da Lei 

e também fiscalizadores do Poder Executivo, continuando pontua sobre a escola São 

Matheus que esta m uma situação precária e que durante toda a pandemia apenas dois 



 
 

kit de de alimentação foram entregues e que isso deveria ser apurado pelos Vereadores 

desta Casa pois os recursos continuam vindo e esses recursos deveriam ser entregues 

através dos kits alimentação, principalmente para as crianças carentes. Outro ponto 

exposto foi com relação ao repasse do INSS, pois afirma que os servidores trabalham e 

no final do mês ah um desconto e esse desconto não estar sendo repassado em função 

disso afirma que esta havendo uma apropriação de indevida do repasse que deveria 

esta sendo feito. Continuando expõe sobre a situação da professora Rosiane que foi 

devidamente transferida do seu local de trabalho onde já servia à 15 anos sem 

nenhuma explicação, continuando o Secretário faz um repudio sobre o ocorrido na 

Sessão anterior e reconhecem que os Vereadores são propositores de Leis e 

fiscalizadores do povo e que gostaria que a associação continuasse tendo uma relação 

onde permitisse o bom dialogo por acreditar que esta Casa deve ser sempre a favor do 

povo, sendo assim complementa que é necessário manter um bom dialogo, 

continuando o Secretário faz um esclarecimento sobre o Coordenador geral do 

SINTEPP de Irituia professor e ex Vereador André Silva e pede para que seja feito 

uma apuração sobre as denuncias desferidas ao Coordenador. Resumindo tudo o que 

foi exposto, o Secretário sugere que seja criado um fórum permanente para discutir 

sobre a educação em Irituia onde teríamos a representação do Poder legislativo para 

fazer as devidas fiscalizações e o do Poder Executivo para executar os projetos. Outra 

providencia a ser tomada seria a questão do repasse imediato do que esta sendo 

descontado dos servidores da educação para o INSS e que seja tomado as devidas 

providencias sobre a servidora Rosiane que na medida do possível a mesma seja 

devolvida para o seu local de origem, Continuando, o mesmo pede para que esta Casa 

tome as devidas providencias e ressalta que farão uma solicitação oficial para que seja 

apurado as acusações feitas pelo Vereador Waldemir da Costa em relação ao 

Coordenador André Silva, em seguida finaliza agradecendo pelo espaço. Dando 

continuidade a Sessão, o presidente dá inicio ao grande expediente convida o Vereador 

Gustavo Lima para se pronunciar e o Vereador inicia se solidarizando com o Vereador 

Waldemir Costa pelo ocorrido na segunda anterior e afirma que não aceitará que se 

instale o caos em Irituia e parabeniza o Sr Adilio pela educação e respeito ao se 

expressar e em seguida finaliza agradecendo a todos presente. O presidente convida o 

Vereador Emanoel do Socorro pra fazer o uso da palavra, o vereador inicia saudando a 

todos presente e em seguida parabeniza o Sr Adilio por sua educação e afirma que é 

desta forma que as coisas funcionam e fala também que é da base do governo porém 

jamais virará a costa para o povo e finaliza agradecendo a todos por mais uma 

oportunidade. Em seguida o Presidente Jorge Willians convida o vereador Almir para 



 
 

se pronunciar e o vereador inicia parabenizando a coordenadora Maria das Graças pelo 

evento promovido para os idosos e pede para que os professores que tenham um pouco 

mais de paciência, pois as coisas serão resolvidas e finaliza agradecendo. O Presidente 

convida o Vereador Manoel Lucilo, o Vereador inicia parabenizando o Sr Adilio por 

suas colocações e pelo dialogo, e fala que todos devem ter paciência que tudo será 

resolvido da melhor maneira possível, e faz um pedido ao Secretário de Transporte 

Tiago Castro para finalizarem a restauração da Estrada do Lago e logo parabeniza o 

Vereador Jorge Willians pelo evento que ocorreu na Comunidade do Itabocal e 

convida todos para a final do campeonato que ocorrerá no domingo na Comunidade da 

Brasileira. O presidente convida o Vereador Esdra Caitano para fazer o uso da palavra, 

o Vereador inicia saudando a todos presente e logo faz uma cobrança sobre o 

requerimento do dia 23/08 de sua autoria sobre a estrada da Betel e diz que não obteve 

resposta, continuando fala que tem colega Vereador que diz que os professores não 

reivindicam os direitos dos alunos e sim os deles próprio, e afirma que a população 

merece uma explicação sobre o que esta acontecendo e por que que não esta havendo o 

repasse e disse também que não concorda com o ato ocorrido na segunda feira e afirma 

que estará sempre aberto ao dialogo e a disposição do povo e finaliza agradecendo a 

todos. 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 todos que votaram a favor do seu projeto de Lei, continuando 

parabeniza o Secretário do SINTEPP pela educação, e mostra indignação pelo ocorrido 

na semana anterior e afirma que nunca ofendeu a classe dos professores e que não 

falará mais sobre esse assunto e que deixara nas mãos da justiça, continuando o 

Vereador afirma que reconhece o debito do INSS de janeiro até agosto,e afirma que 

todas as prefeituras da nossa região atrasa o INSS porque as prefeituras são pobres e 

que pagando o INSS é inevitável que não haja atraso nos salários e diz que mesmo 

diate do todas as dificuldades o prefeito Marcos Lima fará o pagamento do INSS  e 

finaliza parabenizando os professores pela luta e fala também que gostaria que os 

professores fossem o Sr Adilio, agissem com educação e respeito para melhor dialogo 

e em seguida agradece a todos. O presidente convida o vereador Clebeson Castro para 

fazer o uso da palavra, o vereador inicia sua fala agradecendo a Deus por mais uma 

oportunidade em seguida parabeniza a festividade na comunidade do São Francisco e 

diz também que dia dois ocorreu a festividade do Iacaiacá e agradece a Comunidade 

pelo acolhimento e carinho, continuando fala que foi procurado pelos moradores do 

km 03 da br 010 para tratar sobre a questão da iluminação pública e que logo em 



 
 

seguida entrou em contato com o responsável por este serviço e o mesmo afirmou que 

em breve este serviço chegará até esta Comunidade, continuando agradece ao 

Secretário do SINTEPP por explanar a demanda do seu sindicato, e afirma que 

nenhum colega Vereador é contra a classe dos professores e espera que o prefeito 

Marcos Lima possa resolver o problema da categoria o mais breve possível e se deixa 

a disposição da classe dos professores e de toda população juntamente como os demais 

colegas Vereadores e finaliza agradecendo a todos. O Presidente convida o Vereador 

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

todos presente e em seguida parabeniza o Sr Adilio por se expressar de uma forma 

bem educada e com base no dialogo, afirma que ver a grande dificuldade que o 

prefeito Marcos Lima esta enfrentado para administrar o Município onde varias 

dividas passadas vem sendo descontadas e afirma que todos sofrem pela más 

administrações passadas que não tiveram planejamento de administrar os recursos do 

município e que não tiveram a decência de não prestar contas onde muitos recursos 

foram aplicados de forma irresponsável havendo muitos desvios, cita também sobre as 

dividas da Celpa, INSS e Receita, afirmando que são dividas de gestões passadas e 

ressalta a fala do vereador Clebeson Castro onde o mesmo fala que nem um vereador é 

contra a classe dos professores e se deixa a disposição do sindicato juntamente com os 

demais representantes da comissão para buscar alternativas viáveis para buscar sanar 

os problemas que a classe vem enfrentando, continuando fala sobre a orla, onde o 

prefeito com sua equipe comunicará no dia 18 desse mês como funcionará o inicio da 

obra da orla e finaliza agradecendo a oportunidade. O Presidente convida a Vereadora 

Maria de Jesus para fazer o uso da Palavra, a Vereadora inicia saudando a todos e em 

seguida parabeniza o representante do SINTEPP por sua educação, continuando afirma 

que o prefeito esta preocupado com o município, e afirma também que pediu quatro 

coisas ao prefeito Marcos Lima; 1º não deixar atrasar o salario dos funcionários ,2º 

tirar o povo que estar isolado com as estradas acabadas, 3º investir na agricultura e 4º 

investir na saúde do nosso Municipio, continuando fala que no sábado fez uma visita 

na vila Betania foi bem acolhida, fala também sobre o poço que foi perfurado na 

Louderlandia e que falta apenas a pernada e que logo em breve será resolvido, 

seguindo fala que recebeu um convite para ir ate a comunidade do São Paulo do 

Pirimpindeua, agradece também a secretária de promoção Social que em uma conversa 

juntamente com a Secretária de Saúde e o prefeito mostrou preocupação em não deixar 

passar em branco o evento do dia do idoso e diz também que o evento foi lindo, 

continuando fala que em uma conversa com o prefeito ficou muito feliz em saber que 

brevemente irá funcionar o laboratório e o raio-x em 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 inicia parabenizando a 

Comunidade do São Francisco do Itabocal onde também contou com a presença dos 

Vereadores Emanoel e Clebeson, parabeniza também a coordenadora do Idoso Maria 

das Graças que junto com sua equipe fez um evento na praça em comemoração o dia 

do idoso e fala também sobre o falecimento da Sr Erondina uma moradora da 

Comunidade do Itabocal que veio a falecer no dia internacional do Idoso, continuando 

parabeniza a Secretária de promoção social por sua disponibilidade em ajudar o povo, 

seguindo fala que esteve junto a Secretária de Educação Alice Silva e o professor José 

Carlos onde foi tratado sobre a questão da Educação Municipal e sobre a voltas aulas e 

afirma que esta a disposição da classe dos professores assim como das demais. 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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