
Ata da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaporanga, 

realizada no Dia 03 de Junho 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: Hélio, 

Bibi, Bebeto, Lucas, Arlington e Jailson.  Tendo declarado 

aberta a sessão pediu proteção a Deus. Em seguida a 

Presidente pediu que fizessem um minuto de silêncio, em 

virtude do falecimento do senhor Laercio Alexandria e que 

fosse encaminhado votos de pesar aos familiares. Logo após 

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 a Presidente pediu para que o Segundo Secretário 

Bebeto, fizesse a leitura do Expediente, sendo: 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°86/2021-Propositura do vereador Hélio 

Rodrigues. Solicitar uma audiência pública para o dia 17 de 

junho de 2021, para debater sobre a atual situação da cadeia 

pública de Itaporanga e a construção de um presídio fora da 

cidade, para atender a comarca local e a região circunvizinha. 

Com as autoridades judiciárias, prefeitos e presidentes das 

Câmaras das cidades de Itaporanga, Boa Ventura, Diamante, 

Curral Velho, Pedra Branca, São José de Caiana e Serra 

Grande, representante da Assembleia Legislativa e Secretário 

Estadual de Administração Penitenciário da Paraíba. 



Requerimento N°87/2021-Propositura do vereador Albino 

Leite Lopes Filho. Solicitar a Prefeitura a realização do São 

Pedro Virtual com os artistas da terra, repetindo o evento que 

ocorreu em 2020. Requerimento N°88/2021-Propositura do 

vereador Albino Leite Lopes Filho. Solicitar a Secretaria de 

Assistência Social a realização de uma audiência pública com 

a participação do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar para 

discutir sobre a violência doméstica contra as mulheres, o 

abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. 

Requerimento N°90/2021- Propositura do vereador Albino 

Leite Lopes Filho. Solicitar a Prefeitura Municipal a retomada 

das ações de higienização em espaços públicos e 

estabelecimentos afim de conter o avanço do COVID na 

cidade. Requerimento N°91/2021-Propositura do vereador 

Arlington Araruna de Queiroz. Solicitar que os funcionários 

das agências bancárias e casas lotéricas sejam incluídos como 

prioridades para vacinação contra o COVID 19. 

Requerimento N°92/2021-Propositura do vereador Kleibson 

Pereira Jerônimo. Solicitar a Secretaria Municipal de Saúde 

que insira a Secretaria de Assistência Social e todos os órgãos 

que são ligados a essa secretaria no grupo prioritário 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. Ressaltou que o Poder Executivo 

Municipal realizou muitas ações para beneficiar a população. 

Reiterou que a Secretaria de Infraestrutura realizou na 

Comunidade Agrovila Jesus Cristo o melhoramento e revisão 

elétrica do setor, fez as podas das árvores e estava fornecendo 

a coleta de lixo duas vezes na semana. Ressaltou que a 

Prefeitura já deu início a operação tapa buraco nas Avenidas 

da Cidade, e informou que seria apenas um paliativo, 

enquanto o convênio do Governo Federal não era liberado 



para a construção de uma nova malha asfáltica. Finalizou 

parabenizando a gestão de Divaldo Dantas pelo compromisso 

com o município. Em seguida a Presidente passou a palavra 

ao Vice-Líder do Bloco Independente o vereador Jailson, o 

qual saudou a todos presentes. Ressaltou que o dinheiro 

arrecadado no leilão dos carros do município de Itaporanga 

realizado no final do ano passado, ainda não foi comprado 

nenhum veículo para atender a população. Reiterou que ainda 

havia alguns veículos quebrados que precisavam ser leiloados 

para que o dinheiro fosse investido em outros meios de 

transportes para atender as demandas do município.  

Lamentou que a administração não tenha resolvido essas 

problemáticas. Ressaltou que o Secretário de Infraestrutura 

estava fazendo um esforço para tentar amenizar os problemas 

do asfalto da cidade, mas infelizmente paliativos não 

adiantava, tendo em vista que já foi gasto mais de 50 mil reais. 

Em seguida a Presidente passou a palavra ao representante 

dos agentes de endemias o senhor Martino Antônio de 

Freitas, o qual saudou a todos presentes. Ressaltou que sua 

vinda a esta Casa era para tratar sobre melhorias para os 

agentes de endemias, os quais estavam trabalhando sem o 

fardamento e materiais necessários. Pediu a sensibilidade dos 

vereadores, do Prefeito e da Secretária de Saúde para que 

atendessem as solicitações dos agentes, tendo em vista que 

eles precisavam de mais dignidade para exercer o seu trabalho.  

Logo após a Presidente abriu espaço para que os vereadores 

fizessem suas perguntas, onde Martinho respondeu 

prontamente. Dando continuidade a Presidente passou para 

Ordem do Dia, e retirou de pauta os Requerimentos de 

N°81/2021 e 82/2021 por ausência do propositor. Em 

seguida a Presidente colocou o Requerimento N°86/2021 

para que o vereador Hélio o defendesse, logo após em 



discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida a Presidente colocou o Requerimento N°87/2021 

para que o vereador Bibi o defendesse, logo após em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento N°88/2021 para que o vereador Bibi o 

defendesse, logo após em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento N°90/2021 para que o 

vereador Bibi o defendesse, logo após em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Requerimento N°91/2021 

para que o vereador Arlington o defendesse, logo após em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento N°92/2021 para que o vereador Bebeto o 

defendesse, logo após em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida o vereador Jailson fez um 

Requerimento Verbal: Solicitar que a Secretária de Saúde 

venha prestar esclarecimentos no dia 10 de junho, sobre os 

materiais dos agentes de endemias e sobre a insalubridade dos 

agentes de saúde. A Presidente colocou 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 03 DE 

JUNHO DE 2021.   

 

 

 

 

 

 



   


