
 

ATA  DA  DECIMA  QUARTA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  PRIMEIRO
PERÍODO  LEGISLATIVO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  IRITUIA,
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia
30 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 Quarta
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
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 de Lima, 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 Marcos Robet Cordeiro Mendes, Clebeson Castro dos
Santos 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 o mesmo leu no livro de Salmos Capitulo 88 versículo 01.
Dando  seguimento  o  Presidente  Jorge  Willians  dá  início  ao  grande  expediente  e
convida o Vereador Gustavo Lima para fazer  o uso da Palavra e o mesmo inicia
saudando a todos presente e em seguida agradece pela chegada de sua filha onde a
mesma veio ao mundo com muita saúde, continuando comunica que o Raio X já está
funcionando,  fala  também  que  esteve  no  campeonato  interno  e  parabeniza  os
organizadores, Maycon, Boca e Neguinho, em seguida agradece ao Prefeito Marcos
de Lima Pinto por ter atendido o seu pedido onde solicitou a reforma da escola da
Louderlandia,  continuando  reafirma  seu  apoio  ao  Deputado  Estadual  Antônio
Tonheiro e ao Deputado Federal Priante 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 o nobre Vereador Waldemir Oliveira da Costa pelo pedido
para a aquisição das ambulâncias para o Município, fala também sobre um acidente
que  teve  na  frente  de  sua  residência  e  parabeniza  a  equipe  do  hospital  pelo
atendimento mas afirma que procurará a Secretária de Saúde e o Prefeito Marcos de
Lima  Pinto  para  solicitar  que  tenha  uma  Assistente  Social  no  turno  da  noite,



continuando fala que recebeu um vídeo ande mostrava que o muro do cemitério da
Brasileira havia caído após um vento forte e relembra que fez um Requerimento e
que até hoje não foi  atendido,  em seguida fala sobre um pedido onde solicitou a
presença do Secretário de Obras para vim até esta Casa expor seu cronograma de
trabalho e que não foi  atendido 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 o
Vereador Waldemir Oliveira da Costa  pelo pedido atendido das ambulâncias para o
Município, parabeniza também o Prefeito Marcos de Lima pelo trabalho que vem
desenvolvendo no Município, continuando fala sobre seu pedido em relação ao muro
do Cemitério do nazaré que ate agora não foi atendido, em seguida reafirma seu apoio
ao  Deputado  Estadual  Antonio  Tonheiro  e  a  Candidata  a  Deputada  Federal  Dra
Alessandra e finaliza sua fala agradecendo pela oportunidade. Dando seguimento o
Presidente convida o Vereador Manoel Lucilo para fazer o uso da palavra e o mesmo
inicia  saudando  a  todos  presente  e  em  seguida  parabeniza  os  Organizadores  do
campeonato da equipe do Curador, parabeniza também o Prefeito municipal Marcos
de Lima onde afirma que esteve juntamente com o mesmo em uma conversa onde
trataram sobre as situações das estradas e o Prefeito Marcos afirma que reconhece e
que esta na expectativa de que quando o verão chegar toda sua equipe possa trabalhar
com eficiência para obter bons resultados, parabeniza o Vereador Waldemir Oliveira
da Costa pelo pedido das aquisições das ambulâncias através do Deputado Federal
Nilson Pinto assim como parabeniza também o prefeito por ter recebido em nosso
Município, em seguida se solidariza ao Advogado Dr. Marcio Martins pela situação
ocorrida na delegacia de Irituia, continuando parabeniza o sr Axé por ter atendido ao
seu pedido 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 fala sobre suas cobranças em relação ao km 14 da br
010, e outras Comunidades, e que esse é o seu trabalho, continuando parabeniza o
Vereador Waldemir Oliveira da Costa pelo pedido para a aquisição das ambulâncias
através  do Deputado Federal  Nilson Pinto  e  que  é  uma grande  conquista  para  o
município,  em seguida  fala  sobre a  estrada  da Betânia  onde os fazendeiros  estão
colocando cacos para trafegarem, fala também sobre a coleta de lixo do km 14 da br
010 que não tem dia certo para passar 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 inicia saudando a
todos presente e em seguida fala sobre a resposta de um requerimento de sua autoria



que veio da Prefeitura Municipal de Irituia, onde o mesmo solicita que as respostas
possam  vim  mais  sucintas,  continuando  fala  sobre  um  pedido  que  recebeu  da
comunidade  do  km  14  da  br  010  de  uma  a  rua  atras  da  churrascaria  onde  os
caminhoneiros param os caminhões, onde fazem também a venda de óleo clandestino
que  muitas  vezes  cai  sobre  o  asfalto,  danificando  o  mesmo  e  a  população  está
pedindo providencias e que até o momento seu pedido não foi atendido, fala também
que viu uma publicação da Sra Creuza Castro onde a mesma falava sobre a falta de
iluminação pública e que já foi passado ao responsável Sr José Carlos (Super Shok) e
que a situação brevemente será resolvida, continuando fala sobre um vídeo que viu
sobre a obra da orla e sobre a decida, e gostaria que o secretário de Obras Osvaldino
Barbosa  tome  as  providencias  cabíveis  para  que  essa  decida  não  seja  totalmente
destruída, agradece ao Deputado Nilson Pinto e sua Esposa Lena Pinto pelo esforço
de ter destinado uma emenda na Ordem de 235 mil para a aquisição das ambulâncias
e afirma que a prefeitura deu apenas uma contribuição, e pede para que a secretária
de Saúde e para o Prefeito, para que cobrem dos motoristas e eu os mesmos possam
ter responsabilidade com o veiculo pois é um patrimônio do Município de Irituia e
que  possam zelar,  continuando  fala  que  recebeu  uma foto  enviada  pelo  Sr.  Rael
Rodrigues onde a mesma mostrava uma Pá Carregadeira que está sendo destinada
para  o  Município  através  do  pedido  da  Vereadora  Maria  de  Jesus  ao  Senador
Zequinha Marinho, em seguida pede para que marcado uma reunião juntamente com
o Prefeito, Vereadores e Secretários para tratar sobres as pendencias que vem sendo
cobradas com frequência e finaliza sua fala desejando a todos um bom dia . Dando
seguimento o Presidente convida o Vereador Jardenilson Mota para fazer o uso da
palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e pede para complementar a fala
do Vereador Waldemir Oliveira da Costa onde o mesmo fala que participará sim da
reunião contando que seja Nesta Casa de Lei e que seja para toda população pois
afirma que a  população também merece  ouvir  e  fazer  parte  dessa  reunião,  cobra
também a questão das respostas de ofícios e requerimentos que são encaminhados e
que não recebem as  respostas  e  que  muitas  vezes  o  serviço é  executado mas os
vereadores não são avisados para poder repassar  para a Comunidade,  em seguida
parabeniza o prefeito marcos por ter atendido ao seu pedido da reconstrução da Ponte
da  Rua  da  Alegria  e  finaliza  sua  fala  agradecendo  a  todos  presente.  Dando
seguimento o Presidente Jorge Willians convida o Vereador Rodrigo Pedreira para
fazer o uso da palavra onde o mesmo inicia saudando a todos presente e em seguida
pergunta ao presidente se a Agencia dos Correios enviou resposta sobre o oficio de
sua autoria pois o mesmo continua recebendo cobranças da população em relação a



isso,  continuando  solicita  através  de  requerimento  verbal  que  seja  reparos  na
iluminação pública do conjunto walderlandia, solicita também que seja tomado as
devidas providencias sobre o aterro do km 09 que está invadindo a br, a restauração
da ponte da rua da serraria que esta a meses em uma situação precária e a restauração
da tubulação do igarape grande próximo a Casa da Sra Rai Dantas e solicita por
último que seja incluído para que seja tomado as devidas providencias sobre o aterro
na obra da orla beira rio  e o mesmo teve seu requerimento aprovado, e espera que
logo logo possa  obter  resposta  sobre  seu  pedido,  continuando fala  sobre  a  vinda
Deputada  Federal  Elcione  Barbalho  que  seria  agora  no  dia  04/06  mas  teve  um
imprevisto e ela provavelmente virá no dia 11/06 para um almoço com seus amigos
partidários e aproveita para convidar todos os Vereadores para estarem presente e
afirma que a mesma trará benefícios para o Município, como ambulância, tratores,
carros utilitários entregas do cheques do programa sua casa e outros, agradece aos
Vereadores Jardenilson Mota e Manoel Lucilo pela parceria e empenho nas cobranças
desses  recursos  que  estão  vindo para  Irituia  e  finaliza  sua  fala  agradecendo pela
oportunidade. 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  as  professoras  da  Escola  Francisco  Nunes  pelo
convite da quermesse, logo ressalta sobre um oficio que recebeu do Sr João da silva
onde o oficio tratava de um pedido de ajuda para a construção da sua casa onde a
mesma pegou fogo, agradece também a coordenação do festival da mandioca pelo
convite,  em seguida fala sobre a semana do meio ambiente onde afirma que será
muito produtiva, continuando fala que recebeu um convite da comunidade do santa
ana do pirimpindeua, fala também da construção do muro do cemitério da Brasileira
que  a  população  está  cobrando  e  ressalta  que  já  tem requerimento  do  Vereador
Emanoel do Socorro para esta construção, dando seguimento agradece ao Vereador
Waldemir  da Costa  pelo apoio ao Deputado Federal  Nilson Pinto onde o mesmo
destinou 2 ambulâncias para o Município, fala também que brevemente chegará mais
uma da Deputada Federal Elcione Barbalho, dando seguimento agradece ao Senador
Zequinha  Marinho  pela  pá  Carregadeira  que  esta  sendo  destinada  ao  nosso
Municipio,  agradece  também  o  Sr.  Rael  Rodrigues  pela  parceria  juntamente  ao
Senador Zequinha 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 agradece aos coordenadores
do festival da mandioca pelo evento que será promovido e pelo convite, agradece ao



sr josé carlos pela parceria, ressalta que no último sábado esteve juntamente com o
prefeito  no caminte  açú para  ver  de  perto o serviço  que  será  feito,  parabeniza  o
Vereador Waldemir Costa pela parceria com o Deputado Federal Nilson Pinto e pela
as  duas  ambulâncias  que  foram  destinadas  para  o  nosso  município  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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