
 
 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, 

REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2021. Às nove horas e quinze minutos do dia 

09 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 Sessão de abertura 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 e 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, 

Jardenilson Teixeira Mota, Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca, Marciano de Andrade 

Lima, Esdra Caitano de Medeiros, e Waldemir Oliveira da Costa. Não estava presente o 

Vereador Almir Carlos da Silveira, o Presidente justificou a falta do nobre colega. 

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 a 

mesmo leu no livro de Lucas capitulo 15 e versículo 11 ao 32. Dando continuidade à 

Sessão, o Presidente convida todos presentes para cantar o hino Nacional e do 

Município. Seguindo, o Presidente abre o primeiro expediente e convida o representante 

da igreja católica para ministrar uma oração do Pai Nosso. Seguindo a Sessão, o 

Presidente convida o Pastor Jó Presidente da Assembleia de Deus de Irituia que também 

fez uma oração abençoando todos presentes. Continuando, o Presidente convida o 

Secretário de Cultura professor Edson para fazer uso da palavra que inicia falando sobre 

os projetos da secretaria de cultura e esportes e afirma que estar pronto para trabalhar 

em parceria com o Vereador e Vereadora e finaliza agradecendo. Dando continuidade o 

presidente convida o Secretário de Obras Osvaldino para se pronuncia e inicia 

agradecendo pela oportunidade e pede aos à compreensão de todos em relação aos 

trabalhos, pois a demanda é grande dentro do Município e afirma que logo todas as 

obras serão concluídas, ainda fala que nesse governo não tem adversários e que todos 

estão trabalhando em prol da população, logo finaliza. O Presidente convida a 

Professora Alice Secretária de Educação para fazer seu pronunciamento que fala estrar 

agradecida e afirma que a secretaria estar de portas abertas para todos, ainda fala sobre 

os projetos dentro da Educação e convida para que os Vereadores possam da uma força 

em inaugurações de umas escolas e finaliza agradecendo. Seguindo, o Presidente 

convida o Secretário de Administração Romário Silva para fazer uso da tribuna, o 

Secretário inicia justificando a falta de alguns secretários e do Prefeito que já estavam 

com agendas para outras localidades, ainda fala de algumas demandas que ainda faltam 

cumprir. Mas afirma que estão trabalhando para todas as obras e demandas sejam 

concluídas, logo agradece pela oportunidade. O Presidente convida o Vereador Gustavo 

para se pronunciar, o Vereador agradece por mais uma oportunidade e fala sobre as 

demandas do Município e afirma que estar disposto para ajudar no crescimento do 



 
 

município, ainda agradece pela ponte de Timboteua que a doze anos não tinha sido feito 

reparos e agora já foi concluído, o Vereador agradece por alguns pedidos que já foram 

atendidos e finaliza agradecendo. O Presidente convida o Vereador Clebeson para se 

pronunciar, o Vereador inicia sua fala agradecendo pela oportunidade e afirma que vai 

estar sempre ao lado da população para poder ajudar no que for pedido aos moradores 

das Comunidades. O Presidente convida o Vereador Emanoel, o Vereador com o poder 

da palavra parabeniza ao secretário Osvaldino pelos serviços que vem desenvolvendo 

no Município e ainda fala da obra da Orla e diz que tem certeza que o prefeito também 

ira concluir. O vereador fala que esteve junto ao Deputado Nilson Pinto e solicitou uma 

emenda no valor de quinze mil reais para ser aplicado no abastecimento de água na Vila 

de Itabocal para que os moradores possam ter mais conforto com água em suas casas e 

finaliza agradecendo. O Presidente convida o Vereador Jardenilsom para se pronunciar, 

o Vereador inicia agradecendo aos secretários pelos trabalhos desenvolvidos nas 

secretarias, e agradece aos demais Vereadores (a) por cada trabalho feito em suas 

funções e agradece a todos com um bom dia. O Presidente convida o Vereador Manoel 

Lucilo para se pronunciar, o vereador agradece a presença de todos e deseja que os 

secretários continuem trabalhando com a mesma eficiência que começaram, o Vereador 

fala sobre algumas estradas que foram feitas e que em alguns lugares já estão ficando 

ruins, mas tem certeza que o Prefeito vai realizar as obras que beneficiam toda a 

população e agradece pela oportunidade. O Presidente convida o vereador Marciano 

para se pronunciar, o Vereador agradecendo aos nobres colegas vereadores pela parceria 

que tens colaborado uns aos outros e fala que todos são parceiros para trabalhar em prol 

do povo Irituiense, ainda agradece pelos seus requerimentos que foram atendidos, e 

agradece ao superchoque pelos trabalhos feitos e finaliza agradecendo. O Presidente 

convida o Vereador Esdra para se pronunciar e inicia agradecendo pela presença de 

todos na volta a Câmara Municipal e em nome do Pastor Edinaldo Miranda agradece 

aos nobres colegas Vereadores pela colaboração que todos contribuíram em prol do 

Festival do Açaí na Assembleia de Deus do km 14, também agradece ao Prefeito pelos 

trabalhos que foram realizados no Município e que possam desenvolver ainda mais com 

sabedoria e agradece pela oportunidade. O Presidente convida o Vereador Waldemir 

para se pronunciar, o Vereador cumprimenta a todos os Secretários e fala sobre as 

motos barulhentas que começou de novo na cidade. O Vereador alerta sobre as festas 

que já estão sendo feitas e que a pandemia ainda não acabou. Ainda fala que recebeu 

informação sobre a ambulância que solicitaram que já foi aprovado, também fala sobre 

o abastecimento de água no Nazaré que iniciara ainda nesta semana e que a prefeitura 

informa sobre o rolo compressor que já vai ser feito a licitação. Continuando fala que o 

Banpará já vai ser inaugurado para que assim possa acabar com a incompetência e falta 

de respeito da Agencia do Banco do Brasil para com a população que final se semana 

não tem dinheiro nem ar condicionado. Ainda parabeniza pela reforma feita no prédio 

da prefeitura, pela UBS da Louderlandia e UBS onde funcionava antiga garagem e 

garante que tem certeza que tudo vai melhor e as coisas caminhar no caminho certo e 

agradece pela iluminação pública do km 14 e ao mesmo tempo solicita o serviço de 



 
 

recuperação de iluminação pública da Comunidade do Real, finalizando agradece à 

todos. Continuando o Presidente convida o Vereador Marcos Robert para se pronunciar, 

o Vereador agradece pela volta aos trabalhos da Câmara Municipal e agradece a 

presença de todos presentes e fala sobre as emendas que estão sendo destinadas ao 

Município e fala que fez um projeto para que seja colocado o nome de Ordeli Nunes 

(Sueca) na UPA onde funcionava a antiga garagem, uma homenagem para quem tanto 

contribuiu para a população irituense e logo finaliza. O presidente convida o Vereador 

Rodrigo para se pronunciar, o Vereador inicia agradecendo pela oportunidade e faz um 

pedido ao Secretário de obras para que seja construído rampas nas proximidades do 

Mercado Municipal, para que as pessoas cadeirantes possam ter mais facilidade em se 

locomover melhor no local e complementa falando que encaminhara um requerimento 

sobre o pedido, logo agradece e deseja mais um período com bons trabalhos para todos. 

O Presidente convida a Vereadora Maria de Jesus, a Vereadora inicia fazendo seus 

agradecimentos a todos presentes, também agradece todos os patrocinadores que deram 

uma força ao terceiro Festival do Açaí no km 14. Continuando agradece pela iluminação 

Pública do km 14 e fala também sobre a segurança da respectiva Vila, ainda ressalta 

sobre as duas motos que foram destinadas para melhorar na segurança dos moradores, 

motos essas que foram enviadas através de oficio da Vereadora para Deputado Jaques 

Neves e foi atendido. Ainda pede que essas motos circulem para atender aos bairros e 

possam fazer a segurança dos moradores, logo a Vereadora agradece e firma mais uma 

vez seu compromisso com a população. O Presidente convida o Secretário de Meio 

Ambiente Aijalon Celso que inicia agradecendo pela oportunidade e fala sobre a Orla 

que estão fazendo levantamento de documentação que seja prestado um esclarecimento 

melhor sobre a obra, ainda fala sobre o buraco no km 14 que estão procurando a melhor 

forma para solucionar essa situação e poder fazer um bom trabalho para não afetar mais 

as famílias e casas vizinhas logo agradece. O Presidente convida a Vice Presidente 

Vereadora Maria de Jesus para ocupar a presidência enquanto o Presidente se 

pronuncia, o Vereador Jorge Willians fala sobre algumas demandas que já foram 

resolvidas e afirma que ainda tem muitas demandas a ser atendida. Ainda fala que em 

pouco tempo já foi feito muitas coisas e muito mais ainda iram ser feitas, logo agradece 

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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