ATA DA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM
11 DE ABRIL DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 11 abril 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 Sétima 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 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 de
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, Esdra Caitano de Medeiros, e Waldemir Oliveira da
Costa. 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 o mesmo leu no livro Matheus capitulo 3 versículo primeiro em
diante. Dando continuidade à Sessão O Presidente convida o Vereador Rodrigo
Pedreira para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior. Após a leitura, o Presidente
abre votação de aprovação da mesma e foi aprovada pelos Vereadores. Dando
seguimento o Presidente Jorge Willians convida o Gerente do Banco do Brasil Sr. Jair
Silva apara tratar de assuntos relacionados a agência do Banco do Brasil do Município
de Irituia e esclarecer algumas dúvidas dos usuários. Dando seguimento o Presidente
convida a Secretária do Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras Rurais de Irituia
Sra. Maria Célia para fazer o uso da palavra onde a mesma fez uma breve leitura sobre
os transtornos que foi causado devido o rompimento da ponte do Caminte açú,
continuando, com a palavra o Sr Geremias fala sobre as estradas e travessias de nosso
município que estão precisando de manutenção e fala tambem sobre algumas
pendencias que existem em nossa Cidade. Dando seguimento o Presidente Jorge
Willians transforma a Sessão Ordinária em Sessão Solene em comemoração ao dia
Internacional do Autismo em seguida convida a Sra. Carla Reis para fazer a condução
da Sessão e a mesma inicia saudando a todos presente em especial o Vereador
Waldemir Oliveira da Costa por ter solicitado essa Sessão Especial, em seguida faz
uma breve explanação sobre como ser mãe de uma Criança autista e as barreiras
encontradas no dia a dia, em seguida a mesma convida o seu Esposa Ronilson para

fazer o uso da palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida fala
sobre quando descobriu o diagnóstico de seu filho, em seguida cita também sobre
algumas falas dolorosas que ouviu em relação ao diagnostico recebido, fala tambem
sobre as dificuldades encontradas diariamente, dando continuidade fala sobre os
direitos do Autista. Dando seguimento a Sra. Carla reis onde a mesma convidou a Sra
Aurinete Reis Alves pedagoga e especialista em neuropsicopedagogia para fazer o uso
da palavra e a mesma inicia saudando a todos presente em seguida fala sobre as
dificuldades e os meios usados dentro de sala de aula para ajudar a desenvolver o
desempenho das crianças autistas. Dando seguimento a Sra Carla Reis convida a Sra
Helena Oliveira Coordenadora da Educação Especial da SEMED, e a mesma inicia
saudando a todos presente e em seguida apresenta alguns dados onde existe uma media
de 4 mil alunos matriculados na rede dentre esses 4 mil alunos, 150 alunos são pessoas
com Deficiencia e dentre esses 150 alunos a média é de 20 á 25 alunos com (TEA),
seguindo fala sobre alguns meios que estão sendo adaptados para buscar melhorias
para os alunos que necessitam de ensino especializado e finaliza sua fala agradecendo
pela oportunidade. Em seguida a Sra Carla Reis convida a Sra Elcione para fazer o uso
e a mesma inicia saudando todos presente, e logo fala como é ser mãe de uma criança
autista e as dificuldades que a mesma encontra diariamente e o preconceito diante da
situação e finaliza sua fala agradecendo pela oportunidade. Dando seguimento a Sra
Carla agradece pelo espaço e finaliza agradecendo pela oportunidade. E o Presidente
Jorge Willians 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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