
Ata da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaporanga, 

realizada no Dia 20 de Maio de 2021, na sua Sede Localizada 

na Avenida Getúlio Vargas, 139, no Centro da Cidade, sob a 

presidência dos Trabalhos a Vereadora Izabelle Mendes, a 

qual fez a chamada dos Vereadores presentes, sendo: 

Judivan, Lucas, Hélio, Bibi, ldean e Arlington.  Tendo 

declarado aberta a sessão pediu proteção a Deus. Em seguida 

a Presidente convidou o vereador Ildean para compor a Mesa 

Diretora como Segundo Secretário. Logo após justificou a 

ausência dos vereadores Márcio e Bebeto por motivo 

superior. Em seguida a Presidente pediu para que o Primeiro 

Secretário Lucas, fizesse a leitura da ata anterior, que foi lida, 

colocada em discussão e votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o vereador Hélio pediu que fosse 

feito um minuto de silêncio em virtude do falecimento da 

senhora Marizete Monteiro. Logo após a Presidente Izabelle 

pediu para que o Primeiro Secretário Lucas, fizesse a leitura 

do Expediente, sendo: Projeto de Lei N°09/2021-Propositura 

do Poder Executivo Municipal representado pelo Prefeito 

Constitucional Divaldo Dantas. Dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 

2022 e dá outras providências. Requerimento N°81/2021-

Propositura do vereador João Pereira de Sousa. Solicitar a 

Prefeitura Municipal o serviço de tapa buraco na estrada que 

liga Itaporanga as Comunidades Caiçara, Muquem e São 

Pedro. Requerimento N°82/2021- Propositura do vereador 

João Pereira de Sousa. Solicitar a AESA e a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio 

Ambiente o roço dos açudes: Cachoeira e Pau Brasil. 

Requerimento N°83/2021-Propositura do vereador Albino 

Leite Lopes Filho. Solicitar ao Governador do Estado da 

Paraíba a pavimentação asfáltica do trecho da PB 372 que dá 



acesso ao açude Cachoeira dos Alves, Piscicultura e Cagepa. 

Requerimento N°84/2021-Propositura do vereador 

Arlington Araruna de Queiroz. Solicitar que os vendedores, 

ambulantes em geral e os feirantes sejam incluídos como 

prioridades para vacinação contra o Covid-19. Em seguida a 

Presidente passou a palavra ao Líder de Situação o vereador 

Hélio, o qual saudou a todos presentes. Agradeceu aos 

Secretários da administração municipal, por estarem 

prestando em excelente trabalho para a população. Reiterou 

que tinha acompanhado de perto o trabalho dos secretários 

de infraestrutura e saúde e viu os quão competentes eram, 

sempre pensando no bem-estar da população. Ressaltou que 

mesmo com as problemáticas causadas pela pandemia, a 

administração estava prestando um bom serviço, mesmo com 

os poucos recursos que vinham. Parabenizou todos os 

médicos naturais de Itaporanga que permaneceram prestando 

serviço no município. Finalizou informando que a Secretaria 

de Infraestrutura já estava fazendo o melhoramento das 

estradas e de algumas ruas. Em seguida a Presidente passou a 

palavra ao vereador Arlington, o qual saudou a todos 

presentes. Ressaltou que alguns problemas precisavam ser 

resolvidos o mais rápido possível, pois estava causando 

grandes transtornos para a população. E pediu que a 

administração desse celeridade na operação tapa buraco das 

avenidas da cidade, como também das estradas vicinais do 

município. Ressaltou que era preocupante a situação do 

cemitério público, e não era obrigatório a construção de um 

novo no mesmo local, podia ser construído em outra 

localidade. Finalizou pedindo a sensibilidade da administração 

para que essas problemáticas fossem solucionadas. Em 

seguida a Presidente passou a palavra ao vereador Bibi, o qual 

saudou a todos presentes. Parabenizou a todos os técnicos de 



enfermagem pelo seu dia, como também pelo papel que 

estavam fazendo a frente da pandemia. Finalizou 

parabenizando os secretários de infraestrutura e agricultura 

pelos trabalhos que estavam realizando, e por atenderem 

sempre as demandas dos vereadores e da população. Em 

seguida a Presidente passou para Ordem do Dia, a qual 

colocou o Projeto de Lei N°09/2021 em discussão, onde o 

vereador Arlington pediu que fosse retirado de pauta e 

devolvido para a Contadora fazer os ajustes necessários. A 

Presidente colocou em votação e foi aprovado por 5 a 1. 

Dando continuidade a Presidente retirou de pauta os 

Requerimentos de N°81/2021 e 82/2021 por ausência do 

propositor. Em seguida colocou o Requerimento N°83/2021 

para que o vereador Bibi o defendesse, logo após em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida a Presidente colocou o Requerimento N°84/2021 

para que o vereador Arlington o defendesse, logo após em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida o vereador Hélio, fez um Requerimento Verbal: 

Solicitar a Secretaria de Agricultura o melhoramento das 

estradas vicinais dos Sítios Cravoeiro, Frade, Borracha, 

Castanheiro e Araça. Logo após em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente passou 

para o Tema Livre e passou a palavra ao vereador Judivan, o 

qual saudou a todos presentes. Ressaltou que a população era 

para fazer a sua declaração e dizer suas comorbidades para 

receber a vacinação contra o Covid-19. Mas infelizmente no 

Brasil não era assim, pois existia muita corrupção tanto da 

parte política, como da população. Em seguida a Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. 

E para constar lavro à presente ata, que será lida, aprovada e 

assinada pela Presidente, Vereadores e Assessoria Jurídica 



desta Casa Legislativa. ITAPORANGA-PB 20 DE MAIO 

DE 2021.   

 

  

 


