
ATA DA DECIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM
06 DE JUNHO DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 06 de junho 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  Quinta  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, Manoel Lucilo Cordeiro
da  Fonseca,  Esdra  Caitano de Medeiros  Waldemir  Oliveira  da  Costa.  Não estava
presente o Vereador Marciano de Andrade Lima e o Presidente justificou a falta do
nobre colega Vereador 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 salmo capitulo 86 versículo
01. Dando continuidade à Sessão, O Presidente abre o Primeiro expediente com a
leitura  dos  requerimentos  e  correspondências.  O  Presidente  convida  o  Vereador
Rodrigo Pedreira para fazer a defesa de seu requerimento, onde o mesmo solicita que
seja feito a reforma/restauração da estrada que liga vila Galiléia a Comunidade do
Real e o mesmo teve o seu requerimento aprovado. Em seguida foi colocado para a
primeira votação o Projeto de Resolução N° 01/2022, de 21 de fevereiro de 2022,
que”  Dispõe  sobre  a  alteração  do  parágrafo  segundo,  do  artigo  08°do  regimento
interno  da  Câmara  dos  Vereadores  do  Município  de  Irituia-  Pa  e  da  outras
providencias” e o Projeto de Emenda á Lei Orgânica Municipal N° 01/2022, de 21 de
fevereiro de 2022 que “Dispõe sobre a alteração do parágrafo primeiro, do artigo 25
da Lei Orgânica do Município de Irituia- Pa e dá outras Providencias”, Continuando o
Presidente  Jorge  Willians  Coloca  para  primeira  votação  o  Projeto  de  Lei  N°
003/2022, de 29 de abril de 2022 que Dispõe sobre as diretrizes pra a elaboração da
Lei Orçamentaria anual de 2023 e dá outras providencias, em seguida o Presidente
Jorge Willians inicia a Votação nominal onde o Vereador Gustavo de Lima Gonçalves
Vota favorável aos Projetos. Vereador Clebeson Castro dos Santos Vota favorável aos
Projetos.  Vereador  Emanoel  do  Socorro  Monteiro  de  Lima  Vota  favorável  aos



Projetos.  Vereador Almir  Carlos da Silveira vota favorável  aos Projetos.  Vereador
Jardenilson Teixeira Mota vota desfavorável aos projetos. Vereador Manoel Lucilo
Cordeiro  da  Fonseca  vota  favorável  aos  projetos.  Vereador  Esdra  Caitano  de
Medeiros vota  favorável  aos  projetos.  Vereador  Waldemir  Oliveira  da Costa  Vota
desfavorável aos projetos. Vereador Marcos Robert Cordeiro Mendes vota favorável
aos projetos. Vereador Rodrigo Nunes Pedreira vota favorável aos projetos. Vereadora
Maria de Jesus de Oliveira Pereira vota desfavorável aos projetos. Vereador Jorge
Willians Pereira Lima vota favorável aos projetos. Continuando o Presidente Jorge
Willians coloca para votação de duas vezes o Projeto de Lei N° 003/2022, de 29 de
abril de 2022 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
anual  (LDO)  de  2023  e  dá  outras  providencias  e  a  mesma  foi  aprovada  por
unanimidade.  Em  seguida  o  Presidente  Jorge  Willians  Convida  o  Sr.  Osvaldino
Barbosa Secretário Municipal de Obras e o mesmo expõe sobre o trabalho que vem
desenvolvendo frente a Secretaria, e afirma que está sempre a disposição para vim até
esta Casa para fazer esclarecimento sobre o seu trabalho, em seguida o presidente
Jorge Willians Convida o Sr. Aijalon Celso, Secretário de Meio ambiente para fazer o
uso da tribuna e o mesmo expõe seu trabalho que vem desenvolvendo na secretaria de
meio ambiente, fala também sobre a arvore que foi tombada e explica os riscos que
ela estava causando para a população, fala também sobre a erosão do buraco do km
14 onde afirma que estão empenhados em resolver essa situação. Dando seguimento
o Presidente  Jorge Willians dá início ao grande  expediente  e  convida o Vereador
Gustavo  onde  o  mesmo  dispensa  a  fala.  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  agradece  a  presença  dos  Secretários  de  Obra  e  de  meio
Ambiente  pela  explanação  de  seus  trabalhos  continuando  convida  todos  os
Vereadores  para  irem prestigiar  a  final  do  Campeonato  na  Vila  do  Cumarú  e  a
festividade que ocorrerá no mesmo dia, agradece o Prefeito Marcos de Lima Pinto e
toda a equipe responsável pela Iluminação Pública pelo sérvio feito na Vila Cumarú,
em seguida afirma que sempre vem a Esta Casa fazer suas cobranças e ressalta que
muito esta sendo feito em prol do Município, fala tambem da Ação promovida pela
Deputada  Estadual  Renilce  Nicodemos que  Beneficiou mais  de  400 pessoas  com
óculos e mais de 300 pessoas com RG, continuando ressalta que na gestão passada
conseguiu  retroescavadeira,  caçamba  e  ambulância  com o  ex  deputado  Wladmir
Costa  e  afirma  que  continuará  fazendo  o  possível  para  trazer  melhorias  para  o
Município e finaliza agradecendo a todos presente. 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 agradece o Secretário Municipal de
Obras Osvaldino Barbosa e ao Secretário de Municipal de Meio Ambiente Aijalon
Celso  por  terem vindo  até  esta  Casa  explanar  sobre  seus  trabalhos,  continuando
agradece ao Prefeito Marcos de Lima Pinto e a equipe da Secretária de Transporte por
terem dado início aos serviços de recuperação das estradas,  continuando fala  que
esteve no correio e os usuários estão reclamando da climatização da agencia que não
esta funcionando e afirma também que não contem bebedouro na agencia para os
usuários e ressalta que já foi feito um projeto de lei de autoria do Vereador Waldemir
oliveira da costa onde solicita que seja incluído também a agencia dos correios de
Irituia  neste  Lei,  em  seguida  fala  que  foi  procurado  por  um  cidadão  onde
conversaram  sobre  a  questão  da  saída  do  Círio  que  este  ano  sairá  do  Bairro
Lourdelandia e fala que as ruas precisam de reparos 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 dispensa a fala. Dando seguimento o Presidente convida
o Vereador Jardenilson Mota para fazer o uso da palavra e o mesmo dispensa. Dando
seguimento  o  presidente  convida  o  Vereador  Manoel  Lucilo  para  fazer  o  uso  da
palavra e o mesmo dispensa a fala.  Em seguida o Presidente convida o Vereador
Esdra Caitano para fazer o uso da palavra e inicia saudando a todos presente e em
agradece os Secretários de Obras Osvaldino Barbosa e Secretário de Meio Ambiente
Aijalon  Celso  por  terem  vindo  até  esta  Casa  explanar  sobre  seus  trabalhos,
continuando fala que quando faz suas cobranças nesta Casa, não significa que está
contra a gestão e sim está fazendo o seu papel enquanto Vereador, cobrando o direito
da população, em seguida fala sobre a estrada da Betânia que continua do mesmo
jeito,  fala  também sobre  a  limpeza  pública  do  km 14  que  está  precisando  com
urgência desse serviço e ressalta que o bairro minha casa minha vida está em uma
situação crítica, fala também que no dia 07 e 08 de agosto ocorrerá o festival do açaí
na Vila Betânia e solicita que seja feito reparos nas estradas, ressalta também a fala
do Governador Helder Barbalho quando esteve em Irituia onde o mesmo falou sobre
a questão da erosão do km 14 que solicitou que fizessem o projeto para que fosse
destinando uma emenda e que até agora está não chegou nem um Projeto a esta Casa
em relação a esse problema e diz que espera resposta sobre essa questão e finaliza sua
fala agradecendo a todos presente. 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 convida o Vereador Rodrigo 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 e parabeniza o sr
Jhonison que é o nosso coordenador da igreja católica do km 14 mas afirma que não
deu para estar presente pois estava participando do culto e da santa ceia da igreja
assembleia  de  Deus,  parabeniza  também  o  padre  Luciano  pela  missão  que  foi
destinado a ele e que foi cumprida em nosso município, agradece ao prefeito Marcos
de Lima Pinto pela  assinatura do livro Ouro da formação de Padre  do Anderson
Pereira assim como agradece também as demais assinaturas, em seguida agradece o
Secretário de Obras Sr. Osvaldino Barbosa e o Secretário de Meio Ambiente Aijalom
Celso por terem vindo até esta Casa explanar seus trabalhos, parabeniza toda equipe
de educação ambiental pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo em Irituia,
afirma também que o postinho do km 14 estava em estado de total abandono e que na
gestão atual o Prefeito Marcos de Lima Pinto se comprometeu de fazer a reforma,
continuando agradece  ao  Prefeito  Marcos  de  Lima Pinto  onde juntamente  com o
Deputado Antonio Tonheiro e o Secretario de Transporte Tiago Castro conseguiram
mais um veículo para nosso Município, ressalta também sobre a pá carregadeira que
está chegando ao nosso Município através da sua parceria com o Senador Zequinha
Marinho e  finaliza  sua  fala  agradecendo a  todos  presentes  e  deseja  a  todos  uma
excelente semana. Dando seguimento o presidente Jorge Willians inicia saudando a
todos presente e em seguida fala sobe o evento do Sr. Neneco no parque peão da
Roça, fala também sobre o campeonato masculino e feminino que ocorrerá em nosso
município de Irituia, agradece também a presença do Secretário de Obras Osvaldino
Barbosa e Secretário de meio Ambiente Aijalom Celso continuando convida a todos
para  o festival  da  Mandioca  que  ocorrerá  no final  de  semana e  finaliza  sua  fala
agradecendo a todos, e 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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