
ATA  DA  DECIMA  TERCEIRA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  PRIMEIRO
PERÍODO  LEGISLATIVO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  IRITUIA,
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia
23 de 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 Terceira
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
Gustavo Gonçalves de Lima 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,  Clebeson
Castro dos Santos, 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 estava presente os Vereadores Gustavo
Gonçalves de Lima 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 o Vereador Esdra Caitano para fazer a leitura de
um trecho  da  Bíblia  Sagrada,  onde  a  mesma  leu  no  livro  Matheus  Capitulo  12
versículo 22. Em seguida o Presidente coloca para votação os dois Projeto de Lei N°
006/2022,  de  10  de  maio  de  2022  que  dispõe  sobre  a  Instituição  do  DIA
MUNICIPAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DO AGENTE DE
COMBATE  AS  ENDEMIAS  de  Irituia-Pá  e  dá  outras  providencias e  em
seguida apresenta o segundo Projeto de Lei N° 007/2022, de 10 de maio de
2022  que  dispõe  sobre  declarar e  reconhecer como utilidade  pública  para  o
Município, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Endemias de
Irituia -Pa AACSEI e dá outras providencias de autoria da Vereadora Maria de
Jesus,  onde  foram  votados  e  aprovados  por  unanimidade.  Dando  seguimento  o
presidente  convida  o  Vereador  Esdra  Caitano  para  fazer  a  defesa  de  Seu
Requerimento onde solicitou que fosse feito a limpeza publica do conjunto minha
casa minha vida na louderlandia, e o mesmo tem o seu requerimento aprovado. Em
seguida o Presidente convida a Sra Patricia ACS para fazer  o uso da palavra e a
mesma inicia agradecendo a todos e em especial a Vereadora Maria de Jesus pela
parceria, e afirma estar muito feliz com a aprovação dos projetos.  Dando seguimento
o Presidente  Jorge Willians dá início ao grande  expediente  e  convida o Vereador
Clebeson Castro para fazer  o uso da Palavra e o mesmo inicia saudando a todos



presente e em seguida parabeniza a vereadora Maria de Jesus pela a provação dos
projetos de sua autoria referente aos ACS, e se deixa a disposição a classe dos ACS,
em seguida ressalta que toda segunda feira os vereadores estão nesta Casa de Lei
fazendo as cobranças para melhorias do município continuando fala  sobre a ação
promovida pela Deputada Estadual Renilce Nicodemos que teve no dia 10 e 11 de
março na escola Francisco nunes e fala que a entrega ocorrerá no dia 30 de maio no
centro dos idosos em Irituia, continuando reafirma seu compromisso com o Deputado
Estadual Antonio Tonheiro e a Candidata a Deputada Federal Renilce Nicodemos e
finaliza sua fala agradecendo a todos por mais uma oportunidade. Dando seguimento
o Presidente convida o Vereador Emanoel do socorro para fazer o uso da palavra e o
mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida parabeniza todos os ACS pela
conquista, continuando pede para que seja enviado oficio ao secretário de obras para
que ele possa vim até esta casa expor o seu cronograma de trabalho, e finaliza sua
fala  agradecendo  a  todos  presente.  Dando  seguimento  o  presidente  convida  o
Vereador Almir Carlos da Silveira para fazer o uso da palavra onde o mesmo inicia
saudando a todos presente e parabeniza os ACS e a Vereadora Maria de Jesus em
seguida  solicita  através  de  requerimento  verbal  que  seja  feito  a  restauração  da
tubulação  da  Comunidade  Nazaré  e  o  mesmo  tem  seu  requerimento  aprovado,
continuando faz uma cobrança sobre a caixa d água da Vila Macedônia que já faz 6
meses que o mesmo fez requerimento e nada foi resolvido, solicita também que o
Prefeito Marcos de Lima Pinto possa mandar uma máquina com urgência até a ponte
do Viola pois a cabeceira da ponte quebrou e os moradores estão tendo dificuldade
para trafegar e finaliza sua fala 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 pelo projeto que foi
aprovado nesta Casa e espera que seja Sancionado pelo Prefeito Marcos de Lima
Pinto, continuando faz um requerimento verbal onde solicita que seja feito reparo na
rua São Benedito atras do campo do brasil e acrescenta falando sobre a ponte da rua
da alegria que caiu e que possam ser tomada as devidas providencias com a mais
brevidade possível, em seguida declara apoio a Deputada Federal Elcione Barbalho e
a Deputada Estadual Diana Belo afirma que são duas mulheres de força e que irão
fazer  muito  pelo município  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 Vereadora Maria de Jesus
pelos seus projetos em prol dos ACS e afirma seu apoio para os próximos projetos,
em seguida fala sobre a ponte do Caminte açú onde ressalta que o povo continua



sofrendo com essa situação e afirma que todas as segundas feiras virá até esta Casa
fazer  suas  cobranças,  continuando  fala  sobre  a  estrada  da  Betânia  que  continua
intrafegável e afirma que não é contra o Prefeito Marcos de Lima Pinto mas não vai
deixar de fazer cobranças em prol do povo, em seguida fala sobe seu requerimento
para  o  conjunto  minha  casa  minha  vida  e  que  espera  muito  que  seja  atendido  e
finaliza  sua  fala  agradecendo  por  mais  uma  oportunidade.  Dando  seguimento  o
Presidente Jorge Willians convida o Vereador Waldemir Oliveira da Costa para fazer
o uso da palavra e o mesmo dispensa a fala porem parabeniza a Vereadora Maria de
Jesus pelos projetos aprovados. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador
Rodrigo Nunes Pedreira  para fazer  o  uso da palavra e  o mesmo dispensa a  fala.
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  ao  assessor  Juridico  desta  Casa  Dr.  Cezar  Rezende  pela  elaboração  do
projeto, continuando fala que tem requerimentos de suma importância desde 2002 e a
mesma fala que não é só vereadora do km 14 e sim do município de Irituia todo e
afirma  que  sempre  trabalhou  em  prol  do  povo  e  em  parcerias  com  os  colegas
vereadores, continuando fala sobre a ida do Prefeito Marcos de Lima onde o mesmo
passou  pelo  gabinete  do  senador  Zequinha  marinho  e  que  na  ultima  quinta  feira
recebeu uma ligação do Assessor Paulo Romeu onde o mesmo solicitou que fosse
repassado quesitos para ser liberado uma pá Carregadeira e já esta encaminhado para
vim para o município através de sua solicitação, agradece também ao Prefeito Marcos
de Lima e ao Secretário de Administração Romário Silva pela ajuda de ter trago uma
mudança de curuça para o km 14 da br 010, parabeniza a Comunidade Santa rita de
Cassia pela festividade linda que foi promovida pela comunidade e se sente grata em
ter  ajudado  para  que  essa  festividade  pudesse  acontecer,  parabeniza  também  as
Organizadoras da Cavalgada das patroas  que teve no último sábado onde teve saída
do parque peões da Roça, continuando reafirma seu apoio ao Deputado Estadual e a
candidata a Deputada Federal Julia Marinho e finaliza sua fala agradecendo a todos
presente. 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
comunidade do Santa rita pela festividade, parabeniza também a Sra Brenda esposa
do  Dedé,  pela  organização  da  cavalgada  que  teve  no  último  sábado,  parabeniza
também o Titi pela organização do Campeonato Itabocaense, em seguida fala sobre as
enchentes que estão ocorrendo nas cidades vizinhas devido as fortes chuvas e deixa
seu apoio, continuando ressalta seu apoio ao Deputado Estadual Antonio Tonheiro e a



Deputado Federal Cristiano Vale, e afirma que estará sempre em parceria com os
Deputados para trazer melhorias para nosso Município, em seguida fala que entrou
em contato com a Dayse Dantas e a mesma falou que ficou de ir um técnico verificar
a questão do raio X e que provavelmente esta semana voltara a funcionar, parabeniza
a classe dos ACS  e ACE pelo trabalho que os mesmos estão desenvolvendo em nosso
Município e se deixa a disposição, e finaliza desejando a todos um bom dia, 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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