
ATA DA DECIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA, REALIZADA EM
13 DE JUNHO DE 2022. Às nove horas e quinze minutos do dia 13 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  Sexta  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,  Primeiro  Secretário  Rodrigo  Nunes  Pedreira,  Segundo  Secretário
Marcos  Robert  Cordeiro,  Clebeson  Castro  dos  Santos,  Almir  Carlos  da  Silveira,
Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca, Marciano de Andrade Lima, Esdra Caitano de
Medeiros e Waldemir Oliveira da Costa. Não estava presente os Vereadores Gustavo
Gonçalves de Lima,  Emanoel  do Socorro Monteiro de Lima,  Jardenilson Teixeira
Mota e Maria de Jesus de Oliveira Pereira e o Presidente justificou a falta dos nobres
colegas Vereadores e havendo quórum o Presidente declarou aberta a Sessão. Em
seguida, o Presidente convidou a Funcionária Agda para fazer a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada, onde o mesmo leu no livro de salmo Capitulo 103 capitulo de 01 a
04. Dando seguimento o Presidente Jorge Willians dá início ao grande expediente e
convida o Vereador Clebeson para fazer o uso da Palavra e o mesmo inicia saudando
a todos presente e em seguida parabeniza os organizadores do festival da mandioca
que ocorreu no último fim de semana, fala também que participou da festividade do
km 03, continuando fala sobre a final do copão da Vila Cumarú onde foi uma festa
muito bonita e que deu muita gente parabeniza também o time campeão Nacional e o
segundo e o terceiro colocado, agradece também sobre o paliativo feito na estrada do
Itabocal e solicita que as maquinas possam voltar para terminar de fazer o serviço, em
seguida agradece pela cobrança feita juntamente com o Vereador Rodrigo Pedreira
onde  solicitaram  melhorias  na  estrada  da  Galiléia  e  que  está  sendo  atendido
continuando agradece ao Prefeito Marcos de Lima Pinto e aos Secretários que estão
sempre  empenhados em desenvolver  um bom trabalho frente  a  suas  secretarias  e
finaliza  agradecendo a  todos  presente.  Dando seguimento  o presidente  convida  o
Vereador Manoel Lucilo para fazer o uso da palavra e o mesmo a inicia saudando a
todos presente e em seguida solicita ao Sr josé Carlos o serviço de iluminação para o
conjunto  minha  casa  minha  vida  no bairro  lourderlandia,  agradece  também pelas
pessoas  que  votaram  a  favor  no  projeto  que  foi  colocado  na  semana  anterior,



continuando fala sobre alguns comentários que fizeram nas redes sociais em relação
ao projeto que foi votado e que lhe deixou muito triste e finaliza agradecendo a todos
presente.  Dando  seguimento  o  Presidente  Jorge  Willians  convida  o  Vereador
Marciano  de  Andrade  Lima  onde  o  mesmo  inicia  saudando  a  todos  presente,  e
agradecendo a  todos os  colegas  Vereadores pelas  mensagens que recebeu quando
estava ausente por motivo de saúde, agradece também o Vereador Waldemir Oliveira
da Costa por te lhe atendido todas as vezes que foi procurado e parabeniza também o
Vereador Clebeson Castro pela organização do campeonato do Cumarú 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 o projeto que o mesmo votou favorável e ressalta as criticas que sofreu
devido o seu voto e afirma que votou a favor e votará novamente, continuando fala
que não faz mais parte do grupo politico que participava porem afirma que continua
sendo oposição da gestão e que continuará fazendo suas cobranças independente de
grupo político, ressalta também seu apoio a Deputada Estadual Diana Belo pois é
grato por tudo o que a mesma fez por Irituia principalmente pelo km 14 da br 010,
ressalta também seu apoio ao Candidato a Deputado Federal Antônio Doido e finaliza
sua  fala  agradecendo  a  todos  presente.  Em  seguida  o  Presidente  Jorge  Willians
convida o Vereador Marcos Robert para fazer o uso da palavra e o mesmo inicia
saudando a todos presente continuando fala sobre a ponte da rua da serraria que já foi
feito requerimento pedindo restauração e que ate agora não foi atendido, em seguida
parabeniza os organizadores do festival da mandioca pela linda festa, fala também
sobre o projeto que foi colocado a esta Casa e que deveriam respeitar a opinião de
cada um pois votar favorável no projeto não significa que a mesa diretora continuará
sendo a mesma, e ressalta que não terá pretensões políticas e que seu voto continuará
sendo favorável ao projeto, com a oportunidade parabeniza o Advogado desta Casa,
Dr. Cezar Rezende pela passagem de seu aniversário e finaliza agradecendo a todos
presente. Dando Seguimento o Presidente Jorge Willians convida o Vereador Rodrigo
Pedreira para fazer o uso da palavra e o mesmo inicia saudando a todos presente e em
seguida fala da situação da Vila Capuaçú que estão tendo dificuldades para trafegar
devido um trecho que esta com uma vala enorme devido as fortes chuvas e pede para
que possam tomar providencias sobre esse problema,  fala  também sobre uma rua
atras da escola na Vila Tessalônica que fica agua empossada devido as fortes chuvas,
ressalta também sobre a ponte da rua da alegria que a população está cobrando a
restauração da mesma, continuando fala sobre a obra da Orla Beira rio  que pede
respostas  sobre esta  obra,  em seguida  parabeniza  os  organizadores  do festival  da



mandioca,  parabeniza também o prefeito Marcos de Lima e toda sua equipe pela
conclusão da ponte do Picurico,  parabeniza a  prefeitura Municipal  de Irituia pela
organização  do  campeonato  que  ocorrerá  no  Muncipio  e  que  dará  20  mil  em
premiações  e  afirma  que  isso  fortalecerá  muito  o  futebol  no  nosso  Município  e
finaliza sua fala agradecendo a todos presente. 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.  Dando seguimento o presidente  Jorge Willians inicia
saudando a todos presente e em seguida parabeniza os organizadores do festival da
mandioca onde foi uma linda festa que contou com varias apresentações, em nome do
Vereador Clebeson Castro parabeniza a organização do campeonato que ocorreu na
Vila Cumarú onde a final ocorreu no último domingo e que foi uma excelente festa,
continuando parabeniza o Prefeito Marcos de Lima e todos os envolvidos pelo copão
que ocorrerá em nosso Municipio, fala também que o Prefeito Marcos de Lima já esta
negociando  um  terreno  para  a  construção  do  estádio  em  Irituia,  parabeniza  os
organizadores  da  festividade  da  Comunidade  do  São  joão  do  Pessa,  em seguida
parabeniza o Sr José Carlos mais conhecido como Super Shok pelo seu trabalho que
vem desenvolvendo no Município de Irituia,  continuando parabeniza o Advogado
desta  Casa  Dr  Cezar  Rezende  por  mais  um  ano  de  vida  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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