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

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, 
ás nove horas e doze 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 os Vereadores Nilo Ferreira 
da Costa e Ezequiel Gomes de Sousa, que tiveram suas ausências 
justificadas, devido a COVID 19. Havendo número legal, S. Exa. abriu 
os trabalhos, onde a Sr.a Primeira Secretária procedeu na 
apresentação do expediente recebido, que foi: Projeto de Lei n° 
008/2021 — Dispõe sobre o plano plurianual 2022-2025 para o 
município de Cachoeira do Piriá — a ser votado em segundo turno; 
Pareceres das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e 
de Justiça, Legislação e Redação Final, referente ao Projeto de Lei 
n° 011/2021 do Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 011/2021 —
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cachoeira do 
Piriá para o exercício financeiro de 2022", a ser votado em primeiro 
turno. Prosseguindo, o Sr. Presidente anunciou a ordem do dia, onde 
o Projeto de Lei 008/2021 foi votado e aprovado por unanimidade em 
segundo turno pelo Parlamento Municipal. Em seguida, S. Exa 
colocou em discussão e votação os Pareceres referentes ao Projeto 
de Lei n° 011/2021, os quais foram aprovados por unanimidade. Em 
discussão ao Projeto de Lei n° 011/2021, o Vereador Adenilton 
Ferreira dos Santos fez menção à importância da votação da lei 
orçamentária anual. Ressaltando ainda as alterações sugeridas por 
esta Casa e aceitas pelo Executivo, melhorando o orçamento para a 
segurança pública e a agricultura neste município. O Vereador José 
Aviz de Sousa parabenizou o Parlamento pelo empenho em analisar 
as matérias apresentadas nesta Casa. Sem mais discussão, foi a 
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referida matéria submetida a votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade em primeiro turno. Ficou o orçamento anual para 2022 
da seguinte forma: Orçamento Geral do Município de Cachoeira 
do Piriá, para o exercício financeiro de 2022 no valor de R$ 
73.442267,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e 
dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais), compreendendo 
Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social. 
Prosseguindo, S.Exa anunciou a ordem de Explicações pessoais. O 
Vereador Nazareno de Lima Dias agradeceu a Deus pelo ano de 
trabalhos legislativos. Fez nota de pesar pelo falecimento da 
servidora municipal Wemilly Ribeiro. Solicitou seja incluído banheiro 
infantil nas escolas que estão sendo reformadas no município. 
Desculpou-se com os demais vereadores se em algum momento os 
ofendeu. O Vereador Edivano João de Sousa agradeceu parceria de 
todos em mais este ano legislativo. O Vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito agradeceu parceria dos secretários 
municipais. O Vereador Raimundo Miguel Martins Silva congratulou-
se com a torcida azulina pela vitória da copa verde pelo Clube do 
Remo. Parabenizou este Parlamento pelo compromisso e 
responsabilidade em analisar e votar os projetos de lei apresentados 
nesta Casa. O Vereador Adenilton Ferreira dos Santos demonstrou 
gratidão por mais esse ano legislativo e as proteções de Deus. 
Agradeceu companheirismo de todos, desculpando-se se em algum 
momento se alterou com algum Nobre Edil. Parabenizou Assembleia 
de Deus pela realização do Congresso de Jovens, bem como a Igreja 
Católica pela realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 
Apresentou condolências á família enlutada da servidora Wemilly 
Ribeiro. Fez votos de boas festas a todos. O Vereador José Aviz de 
Sousa congratulou-se com a família enlutada. Congratulou-se com 
todos os edis, desculpando-se e agradecendo pelo companheirismo. 
Fez votos de boas festas a todos do município. A Vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento manifestou sentimentos de pesar á 
família enlutada. Parabenizou o Parlamento pelas discussões aos 
projetos apresentados nesta Casa. Agradeceu apoio do jurídico e 
contábil do Parlamento pela parceria. Agradeceu servidores desta 
Casa pelo trabalho prestado. Fez votos de boas festas a todos. A 
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Vereadora Efigênia de Oliveira Silva congratulou-se com todos. A 
Vereadora Maria Leila Silva Pontes agradeceu a Deus por todas as 
bênçãos. Agradeceu realização do Círio e encontro de jovens 
realizados no último final de semana. Fez agradecimentos ao 
Executivo e secretários municipais pela parceria no decorrer deste 
ano. A Vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes agradeceu a Deus 
pela dádiva da vida e pelas bênçãos recebidas. Agradeceu parceria 
de todos. Fez agradecimentos a todos os servidores da Casa. O Sr. 
Presidente agradeceu apoio de todos do Legislativo, Executivo e 
Secretários Municipais. Desculpou-se com todos, rogando as 
bênçãos de Deus sobre cada um. Fez votos de boas festas a todos. 
Fez votos de saúde e recuperação aos servidores e vereadores que 
estão acometidos pela COVID 19. Nada mais havendo a tratar, 
discutir ou votar, S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os 
trabalhos às 11:42h, antes, porém, determinando a lavratura da 
presente ata, que lida e achada de acordo, será assinada pela Mesa 
Diretora e demais Vereadores. Convocou Sessão Extraordinária em 
cinco minutos, para discussão e votação em segundo turno do 
Projeto de Lei n 011/2021, que treta da Lei Orçamentária Anual para 
2022.PLENÁRIO "ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA", 14 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
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