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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

Aos nove dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, às 
nove horas e quatro minutos, no Plenário da Câmara Municipal, deu-
se início a presente Sessão Ordinária, presidida pelo DD Vereador 
Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelas Vereadoras: Valdiclenes 
Ferreira Gomes - Vice Presidente, Maria Leila Silva Pontes e Efigênia 
de Oliveira Silva, Primeira e Segunda Secretárias respectivamente. 
Feita a leitura do Texto Bíblico e entoado o Hino Municipal, a Senhora 
Primeira Secretária procedeu na verificação dos nobres Vereadores, 
estando ausente o Vereador Adenilton Ferreira dos Santos, que teve 
sua ausência justificada. Havendo número legal, S. Exa. abriu os 
trabalhos, onde a Sr.a Primeira Secretária procedeu na apresentação 
do expediente recebido, que foi: Requerimento n° 007/2021 
do Vereador Francisco das Chagas Holanda de Brito — solicita 
"Continuidade na construção da Unidade de Saúde da Família no 
bairro Cachoeira Velho"; Requerimento n° 015/2021 
Nazareno de Lima Dias — solicita "Implantação de uma academia ao 
ar livre na vila Areia do Anélis"; Requerimento n° 008/2021 do 
Vereador Edivano João de Sousa — solicita "Reforma e ampliação do 
prédio escolar da vila Santa Cruz li (Sem Terra)"; Requerimento n° 
010/2021 da Vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento 
078/2021 — solicita "Expansão da rede elétrica na rua do Flechal, na 
vila Enche Concha"; Projeto de Lei n° 006/2021 — Dispõe sobre a 
criação da ouvidoria do município de Cachoeira do Piriá" — a ser 
encaminhado à Comissão Permanente de Justiça, Legislação e 
Redação Final; e Projeto de Lei n° 007/2021 — Altera lei municipal n° 
053/2018, que Dispõe sobre criação do fundo municipal para Gestão 
da movimentação dos recursos do Fundo de manutenção e 
desenvolvimento da Educação básica e de valorização dos 
Profissionais da educação fundeb, Adequando-a a nova lei do fundeb 
— lei Federal n° 14.113, e lei municipal n° 081/2021 Que passa ter a 
seguinte redação — a ser encaminhado às Comissões Permanentes 
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de Educação, Cultura e Desportos, Finanças e Orçamento e 
Orçamento e de Justiça, Legislação e Redação Final. Continuando, 
S. Exa anunciou a ordem do dia, onde as matérias em pauta foram 
discutidas, votadas e aprovadas a unanimidade pelo Plenário. 
Prosseguindo, S. Exa encaminhou os Projetos de Lei 006 e 007/2021 
às respectivas comissões Permanentes. Logo após, anunciou a 
ordem de explicações pessoais. O Vereador Francisco das Chagas 
Holanda de Brito parabenizou a secretaria de obras pela recuperação 
das estradas vicinais. O Vereador Edivano João de Sousa agradeceu 
apoio à sua matéria apresentada nesta Sessão. Parabenizou o Sr. 
Prefeito pelas obras realizadas no município. O Vereador Raimundo 
Miguel Martins Silva apresentou condolências aos familiares dos 
senhores João Neto e Oziel que vieram a óbito no final da semana 
passada em Vila Amadeu. Solicitou ofício ao gestor municipal, no 
sentido de que seja viabilizada a reposição de lâmpadas na 
iluminação pública em Vila Amadeu e Bela Aurora, bem como a 
recuperação da estrada vicinal da vila Camiranga e Bela Aurora. O 
Vereador Nilo Ferreira da Costa parabenizou trabalho do secretário 
de obras, lamentando a falta de condições para que o mesmo dê 
celeridade em algumas situações. Parabenizou secretarias de saúde 
e educação pelo avanço de seus trabalhos no município. O Vereador 
José Aviz de Sousa solicitou ao Sr. Presidente e ao Vereador Nilo 
Ferreira — líder do governo — para que junto à SEMED busquem 
solução em relação a um servidor da escola da Vila Cigana, pois o 
mesmo retirou, por implicância pessoal com uma professora, turma 
de sala de aula e os colocou em barracão da Igreja Católica, sendo 
que no prédio da escola tem sala de aula climatizada disponível. 
Ressaltou ainda essa ser uma situação desumana. Em aparte, o 
vereador Nilo Ferreira solicitou que o Sr. Presidente encaminhe ofício 
ao Supervisor Escolar do município, no sentido de que informe esta 
Casa sobre esse fato e tentar coibir tal situação. O Vereador José 
Aviz agradeceu gestão municipal por ter cedido espaço do Centro 
Cultural para realização da Ação Saúde que aconteceu no último final 
de semana. Agradeceu 
Dr.a Alessandra e Erick Monteiro pela parceria nessa ação. 
Agradeceu apoio do Presidente desta Casa, a Diretora Administrativa 
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e Vereadores que participaram do referido ato. Solicitou do Sr. 
Prefeito que juntamente à secretaria de Finanças, a viabilização do 
pagamento dos servidores públicos municipais, os quais já estão 
encaminhando ao terceiro mês sem receber seus subsídios. 
Parabenizou Sr. Presidente pelo pagamento em dia, dos servidores 
desta Casa. O Vereador Ezequiel Gomes de Sousa fez 
agradecimento a secretaria de assistência social, cultura e câmara 
municipal, bem como a todos que contribuíram para com a realização 
da ação saúde no último final de semana. A Vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento fez menção que a escola da vila 
Areia do Anélis necessita de ampliação com construção, de pelo 
menos, mais duas salas de aula, solicitando do Sr. Prefeito, que 
viabilize tal ampliação. O Vereador Nazareno de Lima Dias solicitou 
iluminação pública na vila Areia do Anélis. A Vereadora Maria Leila 
Silva Pontes deixou suas condolências aos familiares dos senhores 
João Neto e Oziel, falecidos no último final de semana em Vila 
Amadeu. Parabenizou ação saúde realizada em Cachoeira do Piriá. 
A Vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes solicitou iluminação pública 
nas comunidades do município. Solicitou ainda ao secretário de 
obras para que viabilize o concerto da ponte do Rio Mirim. Solicitou 
do Executivo a retomada das obras inacabadas no município. Nada 
mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Exa agradeceu presença 
de todos e encerrou os trabalhos às 10:42h, antes, porém, 
determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada de 
acordo, será assinada pela Mesa Diretora e demais Vereadores. 
PLENÁRIO "ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA", 09 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
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