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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO 

 

A Carta de Serviços ao Usuário (CSU) da Câmara Municipal de Cachoeira do 

Piriá/PA tem como objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo Poder 

Legislativo Municipal, bem como as formas de acesso a esses serviços e seus 

compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

Em resumo, a CSU é um documento que visa esclarecer sobre os serviços 

ofertados pela Câmara Municipal, trazendo ao cidadão informações claras e precisas 

quanto às formas de acesso, os prazos de resposta, os horários de atendimento e também 

oportunizando um maior conhecimento das atividades desempenhadas pelo Órgão. 

A Câmara dos vereadores exerce o Poder Legislativo do Município, que é 

composto por 13 (treze) Vereadores eleitos. Cabe a Câmara fiscalizar os atos do Poder 

Executivo, e ainda deliberar sobre assuntos de sua competência privativa, organizando 

serviços internos, bem como homenagear o morador que tenha prestado serviços 

relevantes a comunidade. Cumpre salientar que, as sessões ordinárias são abertas ao 

público e ocorrem às terças-feiras, com início às 9hrs, no Plenário localizado no Prédio 

da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, na Rua Almir Gabriel,s/n, Centro, 

Cep:68.617-00. 

VEREADORES 

 

-Adenilton Ferreira dos Santos; 

-Edivano João de Sousa; 

-Ezequiel Gomes de Sousa; 

-Fernando Ferreira Farias; 

-José Aviz de Sousa; 

- Nazareno Lima Dias; 

- Maria Leila Silva Pontes; 

- Nilo Ferreira da Costa; 

- Efigenia de Oliveira Silva; 

- Raimundo Miguel Martins Silva; 

- Valdiclenes Ferreira Gomes; 

- Francisco das Chagas de Holanda Brito; 

- Maria Bernadete Bessa do Nascimento. 
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REGIMENTO INTERNO 

 

 O Regimento Interno da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá contém 

artigos que tratam da composição, das competências e das normas de funcionamento da 

casa. Dispõe sobre as atribuições dos Vereadores e membros  da Mesa Diretora, sobre 

as normas de tramitação das proposições apresentadas pelo Executivo e pelos 

Vereadores, além das organizações das sessões, reuniões e audiências. O Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá é também a norma disciplinadora da 

atuação das Comissões Permanentese temporárias e contém as normas que padronizam 

os procedimentos no âmbito do Poder Legislativo. 

 

LEI ORGÂNICA 

 

A Lei Orgânica do Município de Cachoeira do Piriá é o instrumento maior  do 

Município, promulgada pela Câmara Municipal, segundo princípios estabelecidos na 

Constituição Federal e Estadual. Funciona como a Constituição do Município, e seus 

objetivos são o bem-estar, o progresso e o desenvolvimento do povo de Cachoeira do 

Piriá. 

 

COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 

Eleita a Mesa Diretora, a Câmara Municipal iniciará os trabalhos de cada reunião 

ordinária, organizando suas Comissões Técnicas que podem ser temporárias ou 

permanentes. As Comissões Temporárias são constituídas para estudos especiais, com 

duração prefixada no ato de constituição. 

 

COMISSÕES PERMANENTES 

 

Tem como principais atribuições promover estudos de matérias submetidas a 

apreciação da Câmara, desenvolvendo pesquisas e investigações sobre problemas de 

interesse público relacionados com a sua competência, além de propor a aprovação ou 

rejeição, total ou parcial, ou ainda o arquivamento das proposições sob seu exame, bem 

como elaborar os projetos dela decorrentes. 
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As Comissões Permanentes e suas composições, estão previstas na Resolução nº 

01/2021 de 16/03/2021. 

 

SESSÕES 

PLENÁRIAS 

 

 

A Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá/PA, tem cinco tipos de reuniões ou 

sessões, quais sejam: Preparatórias, Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Secretas. 

Preparatórias – são aquelas que ocorrem para a instalação em cada período 

de legislatura, a partir de 1º de janeiro, para posse de seus membros; 

Ordinárias - são as sessões realizadas às quintas-feiras, as 10:00 horas, com 

duração de duas horas, se antes não se esgotar a matéria, em número de quatro mensais, 

não podendo ser efetuadas mais de uma por dia. 

Extraordinárias – realizadas para discussão de matéria em caráter de urgência, 

terão a mesma duração prevista para as sessões ordinárias. 

Solenes - são aquelas destinadas as grandes comemorações e homenagens 

especiais, e nelas só usarão da palavra os homenageados os 

Vereadores designados previamente pelos Líderes das respectivas bancadas, além do 

Presidente. 

Secretas - as que se destinam a discussão e deliberação de assuntos que, por sua 

natureza, devam ser tratadas em sigilo. 

 

Além dos pronunciamentos (discursos) sobre assuntos de interesse da população e 

da atribuição de fiscalizar o Executivo Municipal, o Vereador discute e apresenta 

proposições que são matérias deliberadas pelo Plenário. As proposituras são de vários tipos: 

Projetos de Emenda à Lei Orgânica- Visa alterar a Lei Orgânica. Pode ser 

apresentada apenas por Vereadores, através da assinatura de, no mínimo, um terço deles; 

pelo Prefeito  ou de iniciativa popular. 

Projeto de Lei Complementar- Trata-se de matéria complementar à Lei Orgânica 

Municipal e necessita de análise de uma comissão especial. Exemplos: Código de Obras, 

Código Tributário e Fiscal, Lei do Plano Diretor, Código de Postura e Código do Meio 

Ambiente. 
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Projeto de Lei- é a proposição que se destina a regular matéria de competência do 

Município, sujeita a sanção do Prefeito, na qual pode concordar, transformando em lei, ou 

discordando, apresentando veto ao projeto, a maioria das Leis provém de Projetos de Lei 

Ordinária, ou simplesmente, Projeto de Lei. 

Proposição- é toda matéria sujeita a deliberação da Câmara, podendo ser quanto à 

sua natureza, projetos, requerimentos, pareceres, indicações e emendas. 

           Emenda- é a proposição acessória que visa modificar a principal. 

           Requerimento- é o pedido feito sobre matéria de competência da Câmara, e, quanto 

a forma, podem ser verbais ou escritos, os verbais, dependem de deliberação do Presidente 

e deverão ser imediatamente despachados; os escritos dependem de decisão do Plenário. 

 
 

Serviços ao Usuário 

 
Divisão Legislativa 

Informações sobre a tramitação e votação de Projetos de Lei, Decretos, Resoluções, 

Boletins com a pauta das Sessões, Atas das Sessões e Leis Municipais. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

Até 15 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário 

de atendimento 

Endereço físico: Câmara Municipal de Cachoeira do 

Piriá, localizada na Rua Almir Gabriel, s/n, Centro, CEP: 

68617-000, Cachoeira do Piriá/PA. 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira das 

08:00h as 12:00h. 

 

Endereço 

eletrônico: 

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal- da-

transparencia/divisao-legislativa/ 

 

 

 

https://t.yesware.com/tt/b8e075a59e34102d6fba781e6c356743f262f4b6/d5b1f79d86a6ca6e00f7502f32611c01/38041d00ce3815d969284c17834bc2f0/camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/divisao-legislativa/
https://t.yesware.com/tt/b8e075a59e34102d6fba781e6c356743f262f4b6/d5b1f79d86a6ca6e00f7502f32611c01/38041d00ce3815d969284c17834bc2f0/camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/divisao-legislativa/
https://t.yesware.com/tt/b8e075a59e34102d6fba781e6c356743f262f4b6/d5b1f79d86a6ca6e00f7502f32611c01/38041d00ce3815d969284c17834bc2f0/camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/divisao-legislativa/
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Seção de Informações ao Cidadão, Protocolo e Arquivo 

Atendimento geral ao cidadão, Serviço de Informações ao Cidadão – SIC de que trata a 

Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e de protocolo geral de 

documentos/requerimentos, com encaminhamento aos setores competentes. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

- Informações solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao 

Cidadão): 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, conforme 

a necessidade; 

 - Atendimento geral ao cidadão e protocolo de 

documentos: De imediato, respeitando-se apenas o tempo 

de espera para atendimento de até 20 minutos. 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

Local / Horário de Endereço físico: Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, 

atendimento localizada na Rua Almir Gabriel, s/n, Centro, CEP: 68617-
000, 

 Cachoeira do Piriá/PA. 

 Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira das 08:00h 
as 

 12:00h. 

  

Endereço eletrônico: 

 https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da- 

 transparencia/sic/ 

 

 

 
Ouvidoria 

Acesso ao Serviço de Ouvidoria, que consiste na promoção e atuação direta na defesa 

dos direitos dos usuários de serviços públicos através do recebimento, análise e 

encaminhamento das manifestações. 

Requisitos Nenhum 

Quem pode acessar? Cidadão interessado 

Prazo máximo para 

resposta 

30 dias 

Forma de atendimento e 

acesso 

Eletrônico ou presencial 

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/sic/
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Local / Horário 

de atendimento 

Endereço físico: Câmara Municipal de Cachoeira do 

Piriá, localizada na Rua Almir Gabriel, s/n, Centro, CEP: 

68617-000, Cachoeira do Piriá/PA. 

Horário de atendimento: Segunda a quinta-feira das 

08:00h as 12:00h. 

 

Endereço eletrônico: 

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da- 

transparencia/ouvidoria/ 
         

https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria/
https://camaracachoeiradopiria.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria/

