
 
 
 

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM 

18 DE ABRIL DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 18 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 oitava 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, Gustavo Gonçalves Lima, Clebeson Castro dos Santos, Emanoel do 

Socorro Monteiro de Lima, Almir Carlos da Silveira, Manoel Lucilo Cordeiro da 

Fonseca, Marciano de Andrade Lima, Esdra Caitano de Medeiros, e Waldemir Oliveira 

da Costa. Não estavam presentes os Vereadores, Jardenilson Teixeira Mota e Marcos 

Robert Cordeiro Mendes, 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 o mesmo leu no livro de Matheus capitulo 03 e versículo 1 em diante. 

Dando continuidade à Sessão, O Presidente abre o Primeiro expediente com a leitura 

dos requerimentos e correspondências. O Presidente convida o Vereador Manoel 

Lucilo para fazer a defesa de seu requerimento, onde o mesmo solicita juntamente com 

o Vereador Emanoel do Socorro, o aterramento sobre a ponte da comunidade do 

Iramucú e na Comunidade do mamorana e o mesmo teve o seu requerimento 

aprovado. Em seguida o presidente convida a Vereadora Maria de Jesus para fazer a 

defesa de seu requerimento onde solicitou juntamente com o Vereador Esdra Caitano a 

implantação de uma lombada em frente á Escola Estadual Nicolau Neres, e a mesma 

teve o seu requerimento aprovado. Em seguida o Presidente convidou o Vereador 

Esdra Caitano para fazer a defesa de seus requerimentos, e iniciou solicitando a 

limpeza publica na localidade do km 01 da br 010 do lado esquerdo e direito, em 

seguida solicitou em seu segundo requerimento o empiçarramento e a implantação de 

asfalto na localidade do km 01 da br 010 do lado esquerdo e direito, e o mesmo teve 

seus requerimentos aprovados. Em seguida o Presidente Jorge willians convidou o 

Vereador Emanoel do Socorro para fazer a defesa de seu requerimento, e o mesmo 

solicitou a construção de um banheiro público na Câmara Municipal de Irituia, e a 

mesma teve o seu requerimento aprovado. Em seguida o Presidente faz a defesa de seu 



 
 

Requerimento e o mesmo solicitou a reforma da Escola Carlos Drummond de Andrade 

Localizado na Comunidade Sagrado Coração de Jesus na Betel e o mesmo teve o seu 

requerimento aprovado. 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 solicita através de Requerimento Verbal que seja feito o 

aterramento e a raspagem da lateral da rua ao lada da casa do Sr. Edmilson mais 

conhecido como Gay, localizado na louderlandia e o mesmo teve o seu requerimento 

aprovado, continuando parabeniza a secretária de promoção social Jeane Bastos pelo 

esforço na distribuição de peixes pela semana santa 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 faz um 

requerimento verbal onde solicita uma arena cercada para a Comunidade do km 03 da 

br 010 e o mesmo teve o seu requerimento aprovado, continuando solicita que seja 

feito um oficio a secretária de educação para que possa solucionar o problema da 

escola santa Terezinha onde esta em falta 17 cadeiras para os alunos, ressalta tambem 

sobre a distribuição de peixe e afirma que na sua comunidade não teve problema com a 

distribuição e parabeniza a secretária Jeane Bastos pela ação da semana santa, dando 

seguimento agradece pela atuação que esta sendo feita na comunidade da Santa Rosa e 

solicita a limpeza de rua em algumas Comunidades como Itabocal, Cumarú e região e 

finaliza agradecendo a todos presente. Dando seguimento o Presidente convida o 

Vereador Manoel Lucilo onde o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida 

parabeniza o Prefeito Marcos de Lima pela sua dedicação na distribuição de peixes e 

parabeniza a Secretária Jeane Bastos pela sua dedicação e empenho em fazer a 

distribuição de peixes na semana santa, continuando ressalta sobre os ACS onde 

afirma que tem alguns ACS que não trabalham e pede para que o Presidente dos ACS 

possa averiguar os funcionários que não estão executando com êxodo o seu trabalho, 

continuando agradece pelo convite que fizeram a ele para ir na distribuição de peixe 

porem não teve como ir e parabeniza todos pela ação e finaliza desejando a todos um 

bom dia. Dando seguimento o Presidente convida o Vereador Marciano para fazer o 

uso da palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e fala que recebeu várias 

ligações e mensagens de pessoas falando que não receberam peixes e afirma que 

funcionários receberam peixes, continuando ressalta que foi procurado por alguns 

trabalhadores que não estão tendo material para trabalhar, dando seguimento fala 

recebeu ligação onde falaram que a maioria dos carros da saúde estão com a 

documentação atrasada e ressalta sobre a estrada da Betânia que já fez requerimento e 

que não foi atendido e a população esta fazendo cobranças 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 afirma que sempre esta 

nesta Casa para fazer cobranças para o povo e em seguida reivindica a limpeza das 

ruas do km 14 da br 010 e afirma que não deixará de fazer suas cobranças, 

continuando o vereador questiona que a estrada da Betânia esta precisando de reparos 

pois a mesma encontra-se intrafegável e logo agradece o fazendeiro Venâncio e o Ex 

Prefeito Penta pelo apoio que sempre estão dando nas estradas dessa região, 

continuando pede para o Prefeito Marcos de Lima Pinto para que possa ser publicado o 

acordo feito com os professores para que toda a população possa ficar Ciente, dando 

continuidade pede para que seja enviado oficio ao responsável da limpeza publica para 

que possa fazer esclarecimento sobre este serviço e finaliza desejando a todos um bom 

dia. Em seguida o Presidente Jorge Willians convida o Vereador Waldemir Oliveira da 

Costa para fazer o uso da palavra e o mesmo dispensa a fala. Dando seguimento o 

Presidente Jorge Willians convida o Vereador Emanoel do Socorro 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 distribuição dos peixes no município e pede para o 

presidente que possa ser feito um oficio para todos os vereadores assinarem, para a 

Equatorial sobre um poste que esta caindo na comunidade do São Braz e na 

comunidade de Beréia onde afirma que já está a dois meses nessa situação 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 ressalta que recebeu várias mensagens sobre os problemas sociais 

administrativos e afirma que precisa da um retorno para a população e a administração 

precisa essas informações, continuando reforça seu pedido sobre a pernada da caixa 

d´água no bairro do castanheira onde a população paga R$ 50,00 reais para ter acesso a 

água, fala tambem que a pernada da caixa dágua da louderlandia já esta sendo feita, 

dando seguimento o mesmo pede para o responsável do concelho tutelar que redobre a 

atenção, no município pois o mesmo afirma que recebeu uma ligação de um morador 

da Comunidade do maracaxeta onde o tio cometeu uma barbaridade com uma criança 

de 11 anos, onde a mesma teve que passar por uma cirurgia e isso chocou a todos, cita 

tambem que tem muitas crianças visitando bares e isso é muito preocupante dando 

seguimento pede um requerimento verbal para que possa colocar uma tubulação no 

bairro louderlandia perto do jambreirão pois quando chove os carros encontram 

dificuldades para passar, continuando reafirma o seu apoio a deputada Federal Elcione 

Barbalho que sempre foi muito atuante no Estado do Pará e sempre destinou recursos 

para a gestão do ex Prefeito Beto Bandeira e da Ex Prefeita Carmelina de Nazaré, onde 



 
 

a Deputada viabilizou7 o valor de 400 mil para a saúde afirma tambem que a deputada 

federal Elcione Barbalho ofereceu o cargo de gestor na URE 18, onde o mesmo 

aceitou pois já tinha outros compromissos mas fez a indicação para a professora 

Sirlete, continuando fala tambem que na reunião com a deputada Elcione Barbalho 

ficou determinado que chegará uma ambulância semi UTI no valor de 250 mil reais 

que será entregue em breve, dando seguimento o vereador fala tambem que a deputada 

esta disposta a encaminhar 2 carros de utilitários, 1 caminhão e 50 Roçadeiras para 

agricultores e a mesma já determinou 80 cheques para o programa sua casa e afirma 

tambem que será entregue maquinas de açaí para os agricultores e afirma que a entrega 

ocorrerá no mês de maio, e cita também que a Deputada Federal Elcione Barbalho se 

comprometeu ajudar o Município através do SETRANS na recuperação das estradas, 

Continuando fala que a Deputada Federal Elcione Barbalho já contribuiu bastante para 

o Estado do Pará e para Irituia e continuará contribuindo. Dando seguimento, o 

Vereador convida a todos para uma Defensoria pública e jurídica e outros serviços que 

beneficiara a toda população 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 parabeniza o Vereador Rodrigo Pedreira pelo apoio a Deputada Elcione 

Barbalho e pelos benefícios que está conquistando para o município a mesma cita que 

está lutando para eleger sua candidata a Deputada Federal Julia Marinho para que  

juntas possam trazer mais recursos para o município e mesma cita também, que está 

apoiando o Deputado Estadual Antônio Tonheiro em sua  reeleição, Continuando faz 

um pedido para o Presidente se tem como o Advogado e acessória jurídica  desta casa 

para que possam conseguir o projeto do título aforamento de terra com titulos 

definitivo as famílias do município de Irituia e afirma que tem muitas famílias que tem 

suas casas mais não tem documento e pede para que seja feito um oficio para o 

Secretário de  Administração para saber como está essa situação, continuando agradece 

o responsável pelo iluminação pública Zé Carlos e sua equipe por atender seu pedido a 

mesma agradece pelo convite que recebeu junto com Vereador Esdra para participar de 

um evento que ocorreu no km14, das ACS da região, onde participou de uma excelente  

palestra sobre tuberculose onde todos saíram esclarecidos e agradece a enfermeira que 

estava dando a palestra e  as ACS, Dulcy, Aldeléia Sirlene, Patricia, Michele, Josi, 

Iolanda, Valdinéia e Aldina. Dando seguimento fala sobre a distribuição de peixe e 

parabeniza a todos os envolvidos e e ressalta também que todos os agricultores que 

estão disposto a trabalhar podem conta com sua parceria e finaliza 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 fala sobre a distribuição de peixe e afirma que nos 

próximos anos será muito melhor e cita que o Secretário de Agricultura Vicente Cirino 

estará na próxima reunião para uma explanação, o mesmo parabeniza o Secretário e 

sua equipe pelos trabalhos que vem desenvolvendo no município, Continuando fala 

que esteve junto com Prefeito Marcos de Lima Pinto e Secretário Vicente Cirino na 

propriedade do SR Cloves fazendo uma ação, onde está sendo emplacado um novo 

sistema de agricultura sim trópica permanente Dando seguimento parabeniza o 

Vereador Gustavo junto com Deputado Priante por conseguir dois tratores para o 

município e afirma que o Deputado Cristiano Vale está distribuindo mais dois 

tratadores para o município, e ressalta também que a Prefeitura já conseguiu distribuir 

várias mudas de cacau e açaí e feijão da colonial e maniva, Em seguida ressalta sobre 

as obras que já foram feitas no município e que as que faltam fazer e convida a todos 

para participar da inauguração da OBS, Dando seguimento parabeniza o Vereador 

Rodrigo Pedreira junto com Deputada Alcione onde estão contribuindo  para o 

Município e ressalta o seu apoio o Deputado Estadual Antonio Tonheiro e afirma seu 

apoio o Deputado Federal Cristiano Vale e parabeniza a todos os vereadores pela 

escolhas de seus candidatos 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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