
AtadaSessãoOrdináriadaCâmaraMunicipalde

Itaporanga,realizadanodia28deabrilde2022,na

suasedelocalizadanaAvenidaGetúlioVargas,139,

no centro da cidade, sob a Presidência dos

Trabalhosavereadora Izabelle Mendes,aqualfeza

chamadadosvereadorespresentes,sendo:Jailson,

Ildean,Vavá,Judivan,Márcio,Arlington,HélioeBibi.

Tendodeclaradoabertaasessãopediuproteçãoa

Deus.Em seguidaaPresidenteconvidouovereador

Judivan para compor a Mesa como Primeiro

Secretário.Logoapóscolocouaataem discussãoe

votação,aqualfoiaprovadaporunanimidade.Em

seguida a Presidente pediu para que o Primeiro

Secretárioem exercícioovereadorJudivan,fizessea

leituradoExpediente,sendo:PalavradoPresidente

doAtlântidaEsporteClubeSérgioLuizdeSousapara

falarsobreoPOEIRÃO2022.PalavradaPresidente

doDINTEMIDamianaFerreiraGomes.ProjetodeLei

Complementar n°01/2022-Propositura dos

vereadores:JoséJailsonHonóriodeSousa,Márcio

José Gomes Rufino e Albino Leite Lopes Filho.

Revogar as Leis Municipais: N°574/2002, Lei

N°581/2003,LeiN°595/2004 eLeiComplementar

N°015/2009, que institui a contribuição de

iluminação pública e dá outras providências.

Requerimento n°40/2022-Propositura dos

vereadoresIldeanRodriguesdaSilvaeManoelLuiz

Feitosa.SolicitaraPrefeituraaconstruçãodeum

minicampo no Conjunto Chagas Soares,com a

finalidade de atenderos jovens que residem no



ConjuntoChagasSoares,LoteamentoBalduinode

Carvalho, Vila Mocó e Lozinha Loureiro.

Requerimento n°44/2022-Propositura do vereador

Manoel Luiz Feitosa. Solicitar a Prefeitura a

instalação de câmera de segurança para o

monitoramento no cemitério municipalmãe de

misericórdia.Requerimento n°45/2022-Propositura

dovereadorMárcioJoséGomesRufino.Solicitara

Prefeitura que juntamente com a secretaria

municipaldesaúdeagilizeocombateaomosquito

AEDESEGYPTItransmissordadengue,Chikungunya

eZica,tendoem vistaoaumentononúmerode

casosnomunicípiodeItaporanga.Intensificandoo

trabalhodosagentesdeendemiascomoformade

prevenção,visto que em cidades vizinhas como

Pedra Branca e Boa Ventura tiveram casos

alarmantes de dengue.Requerimento n°46/2022-

ProposituradovereadorMárcioJoséGomesRufino.

Solicitar a Prefeitura medidas urgentes para

realização de uma reforma geralno CAPS,não

apenasnapintura,tendoem vistaostranstornosque

pacientesefuncionáriosestãopassandoporfaltade

um localadequadoparaarealizaçãodasatividades.

Solicitartambém queresolvaaproblemáticadafalta

de medicamentos que está causando bastante

prejuízoaosusuários,poisjáfazum bom tempoque

esses medicamentos não estão disponíveis.

Requerimento n°47/2022-Propositura do vereador

João Pereira de Sousa.Solicitara Prefeitura a

construçãodeumapraçanacomunidadeSãoJoão



em frenteaCapela.Em seguidaaPresidentepassou

apalavraaoLíderdeSituaçãoovereadorHélio,o

qualsaudouatodospresenteseseabstevedafala.

Em seguidaaPresidentepassouapalavraaoLíder

doBlocoIndependenteovereadorMárcio,oqual

saudouatodospresentesetambém seabsteveda

fala.Em seguidaaPresidentepassouapalavraao

vereadorArlington,oqualsaudouatodospresentes.

Solicitounovamenteapermanênciadepelomenos

umafarmáciaabertapor24horas,tendoem vista

ser Leie ser uma necessidade da população.

Finalizou pedindo que a Casa encaminhasse um

ofícioaoMinistérioPúblico,solicitandoareabertura

doantigomatadouropúblico,atéaconclusãodo

novo.Em seguidaaPresidentepassouapalavraao

vereadorJudivan,oqualsaudouatodospresentes.

Ressaltou que estava bastante satisfeito com a

conquistaderetornarascirurgiasparaoHospitalde

Itaporanga.Reiterouquefoiumalutadetodosos

vereadores e do Prefeito Divaldo Dantas.

Parabenizouatodapopulaçãoquelutoupelacausa

eaosDeputadosquecobraram paraqueascirurgias

retornassem aserem realizadasem Itaporanga.Em

seguidaaPresidentepassouapalavraaPresidente

doSITEMIDamianaFerreira,aqualsaudouatodos

presentes. Ressaltou que estava representando

todososservidoresdomagistério,equesuavindaa

está tribuna era para cobrar da administração

municipaloPisoSalarialdosprofessores.Ressaltou

suaindignaçãoedecepçãocom agestão,tendoem



vistaqueoPrefeitomoveuumaaçãojudicialcontra

osprofessores.Reiteroupedindomaisumaveza

sensibilidadedoPrefeitoparaquepagasseoqueera

dedireitodomagistério.Em seguidaaPresidente

abriuespaçoparaqueosvereadoresfizessem as

suas perguntas onde a Presidente do SITEMI

Damiana respondeu prontamente e agradeceu o

espaçoconcedido.LogoapósaPresidentepassoua

palavraaoPresidentedoAtlântidaEsporteClubeo

senhorSérgio,o qualsaudou a todospresentes.

Ressaltou que era com grande satisfação que

informavaqueo maiortorneio amadorestavade

volta.Reiterou que seria um grande evento e

convidou todospara participardessa linda festa.

Finalizou agradecendo a todos da administração

DivaldoDantas,aosvereadoreseatodaapopulação

que estão empenhados a realizar esse grande

evento.Em seguidaaPresidenteabriuespaçopara

queosvereadoresfizessem assuasperguntas,onde

osenhorSérgiorespondeuprontamente.Em seguida

aPresidentepassouparaOrdem doDiaecolocouo

Projeto de Lei Complementar n°01/2022 em

discussão e votação,foram 5 votosa favordos

vereadores:Márcio,Jailson,Bibi,ArlingtoneIzabelle.

E 4 votos contra dos vereadores:Hélio,Judivan,

IldeaneVavá.Efoiaprovado,entretantonãoobteve

onúmerosuficienteparasetornarLei,hajavistater

queternomínimo6votos.Em seguidaaPresidente

colocou o Requerimento n°40/2022 para que os

vereadoresIldeaneVaváosdefendesse,logoapós



em discussão e votação, foi aprovado por

unanimidade.Em seguidaaPresidentecolocouo

Requerimenton°44/2022paraqueovereadorVaváo

defendesse,logoapósem discussãoevotação,foi

aprovadoporunanimidade.Em seguidaaPresidente

colocou o Requerimento n°45/2022 para que o

vereador Márcio o defendesse,logo após em

discussãoevotação,foiaprovadoporunanimidade.

Em seguidaaPresidentecolocouoRequerimento

n°46/2022paraqueovereadorMárcioodefendesse,

logoapósem discussãoevotação,foiaprovadopor

unanimidade.Em seguidaaPresidenteretirou de

pautaoRequerimenton°47/2022porausênciado

propositor.Em seguidaaPresidentepassouparao

TemaLivreepassouapalavraaovereadorJudivan,

oqualapresentouum áudiooqualoGovernador

JoãoAzevedoinformavaqueiriafazerum mutirão

de cirurgias eletivas no município de Itaporanga,

maisde50cirurgias,testesrápidosevacinação.

Parabenizou o Prefeito Divaldo e aos Deputados

Taciano e Ricardo Barbosa por sempre terem

cobrado essas melhorias para Itaporanga. Em

seguidaaPresidenteagradeceuapresençadetodos

edeuporencerradaasessão.Eparaconstarlavroà

presenteata,queserá aprovada eassinada pela

Presidente,VereadoreseAssessoriaJurídicadesta

CasaLegislativa.ITAPORANGA-PB28DEABRILDE

2022.


