ATA DA DECIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM
02 DE MAIO DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 02 maio do ano de
dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Irituia, reuniram-se os
Vereadores e a Vereadora para dar início à Decima Sessão Ordinária do primeiro
Período Legislativo do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Gustavo
Gonçalves Lima, Clebeson Castro dos Santos, Emanoel do Socorro Monteiro de
Lima, Almir Carlos da Silveira, Jardenilson Teixeira Mota, Manoel Lucilo Cordeiro
da Fonseca, Marciano de Andrade Lima e Esdra Caitano de Medeiros. Não estava
presente o Vereador Waldemir Oliveira da Costa e o Presidente justificou a falta do
nobre colega Vereador 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, onde a mesma leu no livro Isaias. Dando continuidade à
Sessão, O Presidente abre o Primeiro expediente com a leitura dos requerimentos e
correspondências. O Presidente convida o Vereador Marcos Robert para fazer a
defesa de seu requerimento, onde o mesmo solicita que seja nomeadas as ruas do
bairro loudelandia e o mesmo teve o seu requerimento aprovado. Em seguida o
presidente convida o Vereador Emanoel do Socorro para fazer a defesa de seu
requerimento onde solicitou que seja feito a reforma e a construção de um refeitório
na escola d Grêmio do Lago Grande e o mesmo teve o seu requerimento aprovado.
Em seguida o Presidente Jorge Willians faz a defesa de seu requerimento, e iniciou
solicitando a reforma e ampliação do Prédio do conselho tutelar e o mesmo teve seu
requerimento aprovado, em seguida foi Apresentado o Projeto de Resolução N°
01/2022, de 21 de fevereiro de 2022, que” Dispõe sobre a alteração do parágrafo
segundo, do artigo 08°do regimento interno da Câmara dos Vereadores do Município
de Irituia- Pa e da outras providencias” e o Projeto de Emenda á Lei Orgânica
Municipal N° 01/2022, de 21 de fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a alteração do
parágrafo primeiro, do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Irituia- Pa e dá
outras Providencias”, Continuando o Presidente Jorge Willians apresenta o Projeto de
Lei N° 003/2022, de 29 de abril de 2022 que Dispõe sobre as diretrizes pra a

elaboração da Lei Orçamentaria anual de 2023 e dá outras providencias. Dando
seguimento o Presidente Jorge Willians dá início ao grande expediente e convida o
Vereador Gustavo onde o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida
parabeniza os trabalhadores pelo seu dia que foi comemorado no dia 01 de maio,
parabeniza também o prefeito Marcos de Lima Pinto pela inauguração da UBS do
Centro, frisa também sobre seu requerimento feito na Sessão anterior, continuando
agradece a secretária de Saúde Sonia Missel por ter lhe mandado os documentos onde
comprovava que não tem nem um carro atrasado na Secretária de Saúde, em seguida
parabeniza o Deputado Estadual Antonio Tonheiro pela Ação que está acontecendo
no km 14 da br 010 e finaliza desejando a todos uma excelente semana. Continuando
o Presidente o convida o Vereador Clebeson para fazer o uso da Palavra e o mesmo
inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza o Prefeito Marcos de Lima
pela inauguração da UBS, continuando fala que participou juntamente com o
Vereador Jorge Willians da festividade do São Jorge, afirma que fica feliz quando um
requerimento é atendido e que tudo isso beneficia a população, e reforça seu pedido
ao Secretário de transporte Tiago Castro para que possa melhorar as estradas na
Comunidade do São Francisco e do Caminte açú e finaliza agradecendo a todos
presente. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador Emanoel do Socorro
para fazer o uso da palavra onde o mesmo inicia saudando a todos presente e em
seguida parabeniza o Prefeito Marcos de Lima pela inauguração da UBS do Centro,
continuando fala que em uma conversa com o prefeito Marcos de Lima Pinto pediu
para que o mesmo pudesse ver se tinha como fazer um curso básico com os
motoristas que dirigem as ambulâncias pois soube recentemente que o motor de uma
ambulância foi batido devido a falta de agua, em seguida fala que foi visitar a
Comunidade do Vereador Almir Carlos e observou que as estradas dessas regiões
estão precisando urgente de reparos, fala também sobre a agua que fica acumulada
em frente a casa do professor edi Lucio na avenida julio ribeiro tavares, onde uma
senhora que dança na praça caiu, e pede para que o Secretário possa ver essa situação
e finaliza desejando a todos um bom dia. Dando Seguimento o Presidente convida o
Vereador Almir Carlos para fazer o uso da palavra e o mesmo inicia saudando a todo
presente, e logo agradece a Vereadora Maria de Jesus por ter ajudado um eleitor seu,
parabeniza tambem o prefeito Marcos de Lima pela inauguração da UBS do Centro,
parabeniza o Senhor José Carlos mais conhecido como super shok onde o mesmo é
responsável pela iluminação pública da cidade pelo serviço que esta vindo fazendo,
em seguida faz um pedido ao secretário de transporte Tiago Castro para que possa
resolver a situação das estradas da sua região e Finaliza agradecendo pela

oportunidade. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador Jardenilson Mota
para fazer o uso da palavra e o mesmo dispensa. Dando seguimento o presidente
convida o Vereador Manoel Lucilo para fazer o uso da palavra e o mesmo dispensa a
fala. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador Marciano para fazer o uso
da palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida fala que na
sessão do dia 18/04 fez sim a denúncia de carros que estavam com as documentações
atrasadas e que estavam parados, continuando parabeniza o Prefeito Marcos de Lima
Pinto pela Inauguração da UBS do centro, em seguida fala sobre a estrada da Betânia
que esta intrafegável e está dificultando a passagem do ônibus escolar e pede para
que o secretario de transporte Tiago Castro possa ver essa situação, fala tambem
sobre o sofrimento da população do igarapé acú que está intrafegável e finaliza
desejando a todos um bom dia. Em seguida o Presidente convida o Vereador Esdra
Caitano para fazer o uso da palavra e inicia saudando a todos presente e em seguida
cita que vem a esta Casa para fazer cobranças e não para perseguir o prefeito Marcos
de Lima, e afirma que se todos os prefeitos que já passaram pela prefeitura de Irituia
tivessem feito alguma coisa o Município não estaria do jeito qu estar, continuando
fala sobre o aparelho de raio X que ainda não esta funcionando e pediu uma
explicação, fala tambem sobre a falta de ambulância no hospital de Irituia, e afirma
que sempre estão encaminhando Oficios e Requerimento para as Secretárias e
Prefeitura porem não estão sendo atendidos, em seguida fala sobre a praça do km 14
da Br 010 que recebeu manutenção mas que não foi um serviço bem feito,
continuando fala sobre o buraco do km 14 que a cada dia que se passa esta maior,
continuando parabeniza o Prefeito Marcos de lima por já ter começado a fazer a
pernada de caixa d agua no km 01 da br 010 que em parceria com o Vereador loro de
São Miguel estão levando essa grande conquista para os moradores daquela
Localidade, e afirma que tem feito sua parte como Vereador, e finaliza sua fala
agradecendo pela oportunidade e desejando a todos uma excelente semana. Dando
seguimento o Vereador Manoel Lucilo solicita que seja encaminhado Oficio para o
Secretário de Administração para que ele possa ver a situação da limpeza Publica de
nosso Município que vem sido cobrada em quase todas as Sessões, em Seguida o
Presidente Jorge Willians convida o Vereador Marcos Robert Cordeiro Mendes para
fazer o uso da Palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida
parabeniza o Prefeito Marcos de Lima Pinto pela inauguração da UBS, e afirma que
as cobranças devem ser feitas sim porem sempre olhando o que não foi feito no
passado, cobra também sobre o cheque moradia que foi entregue e até agora não foi
pago a segunda pois as pessoas estão necessitando dessa segunda parte para terminar

sua obra, em seguida parabeniza o Deputado Antonio Tonheiro pela Ação que esta
ocorrendo no km 14 da br 010 onde está beneficiando inúmeros Irituienses, e solicita
que o Presidente Jorge Willians possa ver com a assessoria Juridica desta Casa possa
ver a questão para que os ex gestores que são acusados de desvio de dinheiro possam
ter o direito de vim até esta Casa fazer sua defesa, solicita também ao Presidente
Jorge Willians para que possa baixar o Decreto para não seja mais obrigatório o uso
de máscara para que as pessoas possam decidir se querem ou não usar e finaliza sua
fala agradecendo a todos presente. Dando seguimento o Presidente convida o
Vereador Rodrigo Pedreira para fazer o uso da palavra e o mesmo inicia saudando a
todos presente e em seguida fala sobre sua cobrança que fez a agencia dos Correios
de Irituia e pergunta ao presidente se já foi respondido pois o mesmo afirma que
ainda continua recebendo denuncias sobre esta situação, continuando faz um pedido
através de Requerimento Verbal onde solicita que seja feito a manutenção na estrada
Maria Bonita que precisa urgentemente desse serviço, e solicita também que seja
enviado oficio a secretaria de administração para que possa enviar uma equipe até o
km 09 da Br 010 para resolver a questão de uma agua que fica empossada nas
proximidades da br 010 causando transtornos para os pedestres e motoristas,
continuando parabeniza os trabalhados pelo dia 01 de maio e parabeniza também a
sociedade irituiense pela festa que os mesmos promoveram em comemoração ao dia
do trabalhador, parabeniza o Prefeito Marcos de Lima pela inauguração da UBS do
Centro e afirma que estar muito feliz pelos serviços que serão oferecido e o mesmo
finaliza agradecendo a todos e desejando uma excelente semana. Dando seguimento o
Presidente Jorge Willians convida a Vereadora Maria de Jesus para fazer o uso da
palavra e a mesma inicia saudando a todos presente e em seguida agradece pelo
Convite e pela recepção que teve na Comunidade São Raimundo, parabeniza o
Deputado Estadual Antonio Tonheiro e o Prefeito Municipal Marcos de lima Pinto
pela ação que estão promovendo no km 14, continuando fala que esteve no Canaã de
Tessalonica em um evento evangélico, agradece pelas homenagens e pelo grande
encontro que teve no sabor da roça no pinheiro e agradece ao Sr Jhony e a Sra Katia
pelo evento promovido para mais de 60 jovens e agradece aos Vereadores Esdra
Caitano e Marciano de Andrade e ao Prefeito Marcos de Lima por terem doados
brindes, em seguida a mesma afirma que já tem requerimento solicitando lombadas
para a rua da aviação e afirma que recentemente solicitou juntamente com o Vereador
Esdra Caitano uma lombada em frente a escola Nicolau Neres, assim como inúmeros
outros requerimentos e ofícios solicitando melhorias para todo município, em seguida
agradece ao ex prefeito Anchieta Lima por ter vindo prestigiar a Inauguração da

UBS, Agradece também o prefeito Marcos de Lima Pinto pois quando estava em
Brasilia passou no Gabinete do Senador Zequinha Marinho e que nos estamos
aguardando recursos para as vicinais de nosso Municipio, e reafirma seu apoio ao
Deputado Estadual Antonio Tonheiro e para Deputado Federal apoiará a candidata
Julia Marinho, continuando fala que entrou nesta Casa de Leis um projeto que dispõe
sobre a reeleição para a presidência e afirma que não se candidatará a Presidente
desta Casa mas que continuará fazendo seu trabalho como sempre fez e finaliza sua
fala agradecendo a todos presentes e deseja a todos uma excelente semana. Dando
seguimento o presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para ocupar se assento
enquanto o mesmo faz o uso da palavra. Com o Poder palavra o Vereador Jorge
Willians inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza a sociedade
Irituiense pela festa promovida no dia 01 de maio, parabeniza também a Comunidade
do São Jorge pela linda festa, parabeniza também o prefeito Marcos de Lima Pinto
pela inauguração da UBS do centro e pelos serviços que estão sendo ofertados,
continuando fala que deve haver uma parceria entre os Secretários e Vereadores para
que juntos possam trabalhar em prol do povo, continuando parabeniza o Vereador
Esdra Caitano pela passagem de mais um aniversario e 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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