
Ata da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaporanga, 

realizada no Dia 13 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, Jailson, Lucas, Hélio, Bibi, Márcio, Bebeto, 

Duvan, ldean e Arlington.  Tendo declarado aberta a sessão 

pediu proteção a Deus. 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. Logo após os vereadores 

Duvan e Ildean pediram para que fizesse um minuto de 

silêncio em virtude dos falecimentos dos senhores João 

Matias e Marcos Naro. Dando continuidade a Presidente 

pediu para que o Segundo Secretário o vereador Bebeto, 

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. Projeto de Lei N°10/2021-Propositura dos 

vereadores Arlington Araruna de Queiroz e Lucas Basílio 

Pinto. Trata dos direitos das pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista-TEA e dá outras providências. Projeto de 

Resolução N°02/2021-Propositura dos vereadores José 

Jailson Honório de Sousa, Albino Leite Lopes Filho, 

Arlington Araruna de Queiroz e Márcio José Gomes Rufino. 

Dispõe sobre alteração do parágrafo único do Artigo 81do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaporanga. 

Requerimento N°59/2021-Propositra do vereador João 

Pereira de Sousa. Solicitar ao Governador do Estado o asfalto 

do trecho que liga o Aeródromo de Itaporanga a BR 230. 



Requerimento N°65/2021-Propositura do vereador João 

Pereira de Sousa. Solicitar a Prefeitura Municipal a construção 

de uma Creche no antigo prédio do matadouro público na 

Bela Vista. Requerimento N°70/2021-Propositura do 

vereador Lucas Basílio Pinto.  Solicitar a Prefeitura a 

instalação de lixeiras na Avenida Getúlio Vargas, de forma 

elaborada para evitar a poluição, sujeiras na rua e afins. 

Requerimento N°71/2021-Propositura do vereador 

Arlington Araruna de Queiroz. Solicitar que o Município faça 

uma “doação” a CAGEPA da caixa d’água do Alto das Neves, 

para que funcione como um de seus reservatórios, afim de 

atender como uma melhor qualidade a população do Alto das 

Neves e Bairros adjacentes. Requerimento N°79/2021-

Propositra do vereador Kleibson Pereira Jerônimo. Solicitar a 

Secretaria Municipal de Saúde que insira os professores e 

funcionários das escolas públicas e privadas no grupo 

prioritário para a vacinação contra o Covid-19. Requerimento 

N°80/2021-Propositura do vereador Hélio Rodrigues. 

Solicitar um voto de pesar para a família Rodrigues Lemos, 

pelo falecimento do senhor Marcos Rodrigues Lemos. Em 

seguida a Presidente passou a palavra ao Líder do Bloco 

Independe o vereador Márcio, o qual saudou a todos 

presentes. Prestou sua homenagem aos profissionais de 

enfermagem pela passagem de seu dia. Ressaltou que por mais 

que não houvesse motivos para comemorar, eles mereciam os 

parabéns, não só pelo dia, como também pelo trabalho que 

vinham fazendo ao combate ao Coronavírus. Reiterou que a 

categoria vinha enfrentando grandes dificuldades, como a 

falta de medicamentos e aparelhos que auxiliavam no 

trabalho. Falou que profissionais esperavam da administração 

sensibilidade, respeito e valorização. Tendo em vista que 

desde 2020 os vereadores desta Casa lutavam pelos direitos 



dos profissionais da saúde, que infelizmente não recebia a 

insalubridade e periculosidade. Finalizou pedindo que a Casa 

encaminhasse ofício à Secretaria Municipal de Saúde e ao 

Hospital Distrital de Itaporanga em reconhecimento dos 

trabalhos dos enfermeiros que prestavam serviço dentro do 

município. Em seguida a Presidente passou a palavra ao Líder 

de Situação o vereador Hélio, o qual agradeceu o espaço, mas 

se absteve da fala devido a pauta estar extensa. Em seguida a 

Presidente passou a palavra ao vereador Arlington, o qual 

saudou a todos presentes. Ressaltou que alguns requerimentos 

são apresentados na esperança de serem atendidos, a exemplo 

da ampliação do cemitério público, haja vista o aumento das 

vítimas do covid. Reiterou que administração tinha que dá 

celeridade na ampliação do cemitério, pois era uma obra 

emergencial. Ressaltou a falta de cuidado e manutenção das 

praças públicas do município, tendo em vista que os jovens 

estavam fazendo as mesmas de palcos, pontos para usar 

drogas e badernas. Pediu que o poder público fizesse vistorias 

nas praças, pois era inadmissível o que estava acontecendo. 

Finalizou dizendo que um de seus requerimentos para 

funcionamento de uma farmácia 24 horas, infelizmente ainda 

não foi atendido e pediu a sensibilidade da administração para 

que atendesse sua solicitação. Em seguida a Presidente 

colocou em votação do Plenário para que a senhora Ariane 

Vitória fizesse uso da tribuna e foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida a Presidente passou a palavra a senhora Vitória, a 

qual saudou a todos presentes. Ressaltou que sua vinda a esta 

Casa era para tratar sobre o seu Projeto Águias do Saber, que 

tinha como objetivo difundir conhecimentos e informações 

por meio da leitura. Reiterou que a temática a ser trabalhada 

em 2021 seria o autismo, por meio de um livro autoral com 

participações de diversos profissionais e órgãos. Finalizou 



pedindo a colaboração dos vereadores para que esse projeto 

pudesse ser concretizado. Em seguida a Presidente passou 

para Ordem do Dia, e colocou o Projeto de Lei N°09/2021 

para que o vereador Hélio o defendesse, o qual cedeu seu 

espaço para que a representante do Poder Executivo Claudia 

Leitão o defendesse. Logo após a Presidente abriu espaço para 

que os vereadores fizessem suas perguntas, onde a senhora 

Claudia respondeu prontamente os mesmos. Dando 

continuidade a Presidente colocou em votação, onde o 

vereador Márcio pediu vista, para que ele pudesse apresentar 

suas emendas na próxima sessão. A Presidente colocou em 

votação o pedido de vista e foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida a Presidente colocou o Projeto de Lei N°10/2021 

para que o vereador Lucas fizesse a leitura do Parecer da 

Comissão CJR, a qual optou pela legalidade. Em seguida pediu 

para que os vereadores Arlington e Lucas o defendesse, logo 

após em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida a Presidente colocou o Projeto de Resolução 

N°02/2021 para que o vereador Lucas fizesse a leitura do 

Parecer da Comissão CJR, a qual optou pela legalidade. Logo 

após passou a palavra para que o vereador Jailson o 

defendesse, depois em discussão e votação, foram 06 votos 

contra dos vereadores: Judivan, Hélio, Duvan, Lucas, Bebeto 

e Ildean, e 4 votos a favor dos vereadores: Márcio, Bibi, 

Arlington e Jailson, reprovado por maioria. Em seguida a 

Presidente colocou o Requerimento N°59/2021 para que o 

vereador Duvan o defendesse, logo após em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente colocou o Requerimento N°65/2021 para que o 

vereador Duvan o defendesse, logo após em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente colocou o Requerimento N°70/2021 para que o 



vereador Lucas o defendesse, logo após em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente colocou em votação do Plenário o prosseguimento 

da sessão, foi aprovado por unanimidade. Em seguida 

colocou o Requerimento N°71/2021 para que o vereador 

Arlington o defendesse, logo após em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade.  Em seguida colocou o 

Requerimento N°79/2021 para que o vereador Bebeto o 

defendesse, logo após em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade.  Em seguida colocou o Requerimento 

N°80/2021 para que o vereador Hélio o defendesse, logo 

após em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

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 13 DE MAIO DE 2021.   

 

  

 

 


