
 
 
 

ATA DA DECIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, 

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 

09 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 primeira 

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, e 

Esdra Caitano de Medeiros e Waldemir Oliveira da Costa. Não estava presente os 

Vereadores Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca 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 Vereadora 

Maria de Jesus para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, onde a mesma leu 

no livro Provérbios. Dando seguimento o Presidente Jorge Willians dá início ao 

grande expediente e convida o Vereador Clebeson para fazer o uso da Palavra e o 

mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza todas as mães pelo 

seu dia comemorado no dia 08 de maio, continuando afirma que esteve juntamente 

com a Deputada Estadual Renilce Nicodemos tentando conseguir melhorias para o 

Municipio de Irituia e fala que as entregas dos documentos e dos óculos que foram 

emitidos no dia da ação serão entregues no dia 30 de maio, em seguida pede ao 

Secretário de transporte Tiago Castro para que possa olhar com carinho a questão da 

estrada do caminte acú pois os carros pequenos estão tendo dificuldade para passar e 

finaliza sua fala desejando a todos um bom dia. 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 todas as mães pelo seu dia 

comemorado no dia 08 de maio, continuando fala que fez um trabalho em parceria 

com o Vereador Jorge Willians na Comunidade do Itabocal onde faram implantadas 

mais de 17 luminárias e agradece as parcerias com a Dr. Alessandra, com o Prefeito 

Marcos de Lima Pinto, Deputado Estadual Antonio Tonheiro e Aché, em seguida fala 

da importância dos Secretários vim até esta Casa mostrar seus Cronogramas de 



 
 

trabalho para que os nobres colegas vereadores possam levar até as Comunidades 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 em seguida parabeniza o Sr. José Carlos mais conhecido como Super Shok 

pelo trabalho feito na Comunidade do Engenio e parabeniza também o Secretário de 

Transporte Tiago Castro pelo trabalho que vem desenvolvendo e finaliza 

agradecendo pela oportunidade. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador 

Jardenilson Mota para fazer o uso da palavra e o mesmo inicia saudando a todos 

presente e em seguida parabeniza todas as Mães Irituienses pela passagem do dia das 

Mães ocorrido no dia 08 de maio, continuando deseja ao Nobre Vereador Marciano 

de Andrade saúde e uma boa recuperação para que logo logo o mesmo possa está de 

volta a esta Casa e finaliza sua fala desejando a todos uma excelente semana. Dando 

Seguimento o Presidente convida o Vereador Gustavo de Lima para fazer o uso da 

palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida agradece ao Diretor 

de Transporte Dedé por ter ido olhar o serviço que precisa ser feito na rua São 

Raimundo onde jogarão aterro e passarão a máquina, continuando parabeniza a 

sociedade do comercial pelo evento promovido no último sábado, parabeniza também 

o evento promovido pelo Rafael do Mirante onde contou com a apresentação do 

conterrânea Luan Kassio, continuando solicita através de requerimento verbal que 

seja reforçado o pedido de implantação de asfalto na vila marrafa e pede para incluir 

o nome dos nobres Vereadores Almir Carlos da Silveira e Waldemir Oliveira da 

Costa e o mesmo tem seu requerimento aprovado e finaliza sua fala agradecendo a 

todos presente. Em seguida o Presidente convida o Vereador Esdra Caitano para fazer 

o uso da palavra e inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza a todas 

as Mães pela data comemorada no dia 08 de maio, continuando ressalta sobre um 

pedido feito na semana anterior onde solicitou a limpeza pública e melhorias nas ruas 

do km 01 da br 010 e que até hoje não enviaram resposta e nem foram fazer o 

serviço, em seguida afirma que recebeu uma ligação pela manha de um morador do 

km 01 da br 010 onde o mesmo reivindicou que a mais de um mês não passa a 

caçamba de lixo fazendo a coleta, em seguida agradece ao sr Jose Carlos mais 

conhecido como Super Shok por ter ido resolver a questão da falta de 03 de 

luminárias no km 011 e o mesmo foi a com sua equipe e fez o serviço, e ressalta que 

passou quatro anos pedindo a rede de agua e iluminação publica do km 21 da br 010 e 

o mesmo parabeniza o José Carlos e o Prefeito Marcos de Lima Pinto por terem ido 

fazer este serviço e que agora só faltará o aterro, continuando fala da questão do 

caminte acú e da betania onde as estradas estão precisando urgentemente de reparos, 



 
 

fala também sobre a questão do buraco do km 14 que já abriu outro buraco e que 

nada ainda foi feito, afirma que o Vereador Waldemir Oliveira da costa conseguiu 

uma emenda no valor de 255 mil para a aquisição de uma Ambulância e que o 

prefeito ainda não teve competência para comprar, continuando fala que falara com o 

jurídico para fazer um levantamento de quanto que foi gasto para concluir a obra da 

UBS do centro e fala que precisará dos colegas vereadores para aprovar a instalação 

de uma CPI da Saúde para saber onde foi gasto o dinheiro deixado pela Ex Gestora,  

 

Dando Seguimento 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 todas as Mães do Município De Irituia e de todo 

estado do Pará, do Brasil e do Mundo, continuando o mesmo faz um pedido através 

de requerimento Verbal para que seja feito uma lombada em frente a escolinha do Piu 

piu ou que seja refeita a que já tem em frente ao campo do comercial e o mesmo tem 

o seu requerimento aprovado, em seguida faz um convite aos demais vereadores para 

que possam ir prestigiar a ação que está sendo promovido pelo SEBRAE  e ressalta 

que todos os benefícios distribuídos serão todos gratuitos, continuando parabeniza 

todos os enfermeiros e técnicos de enfermagens pela vitória conquistada no último 

dia 04 de maio com a aprovação da pl 2564 onde regulariza o salário dos mesmos e 

parabeniza todos da área da saúde no Município de Irituia pelo trabalho que vem 

sendo desenvolvido no Município de Irituia, continuando fala de seu Candidato a  

Deputado Federal Wagner Machado que na próxima semana destinará 50 mil litros 

de óleo para ajudar na restauração das vicinais de nosso Município e reafirma que seu 

Candidato a Deputado Federal se chama Wagner Machado o mesmo é do sul do Pará 

mas que representará o mesmo no Munícipio de Irituia 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 parabeniza todas as mães pela comemoração do dia 08 de maio 

em especial a sua mãe que é sua maior referência, continuando fala sobre seu pedido 

que fez na semana anterior sobre a questão do km 09 da br 010 onde afirma que esta 

enviando oficio ao DNIT para que passam verificar este problema o mais rápido 

possível pois a população esta cobrando, em seguida ressalta que conversou com o sr 

José Carlos onde o mesmo é responsável pela iluminação pública do nosso Município 

sobre a questão das luminárias próximo a escola Francisco Nunes pois tem dias que 

as mesmas estão funcionando e tem dias que não estão, causando sérios transtornos 



 
 

para aqueles que transitam naquela área principalmente nas mulheres, continuando o 

Vereador afirma que esteve na Comunidade do São Benedito e na Vila Betel e relata 

que teve uma grande dificuldade em trafegar naquela área, e fala que fará um oficio 

solicitando com urgência o reparo naquela Região, dando seguimento o mesmo 

ressalta que recebeu alguns moradores da louderlandia onde os mesmos 

reivindicaram a questão da agua que fica empossada na baixada da ladeira da 

Louderlandia e com isso está danificando o asfalto 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  

 

 

 

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  

 

 

 

 

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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