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

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e 
um, às nove horas e cinco 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, Efigênia de Oliveira 
Silva e Raimundo Miguel Martins Silva, Primeira e Segundo 
Secretários 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: José Aviz de Sousa, Nazareno de Lima Dias e Maria 
Leila Silva Pontes, que tiveram suas ausências justificadas. Havendo 
número legal, S. Exa. abriu os trabalhos, onde a Sr.a Primeira 
Secretária procedeu na apresentação do expediente recebido, que 
foi: Requerimento n° 009/2021 do vereador Edivano João de Sousa 
— solicita "Ampliação do sistema de abastecimento de água na vila 
do Alegre, com reforma e ampliação do antigo poço e construção de 
um reservatório na bica"; Requerimento n° 008/2021 do 
Vereador Francisco das Chagas Holanda de Brito — solicita "abertura 
de um desvio de 200 metros na estrada vicinal da vila do Alegre, no 
percurso que fica entre a residência Maria Moju e Cachoeirinha I 
Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação 
Final — referente ao Projeto de Lei n° 006/2021; Projeto de Lei n° 
006/2021 do Executivo Municipal — Dispõe sobre a criação da 
ouvidoria do município de Cachoeira do Piriá"; Pareceres das 
Comissões Permanentes de Educação, Cultura e Desportos, 
finanças e Orçamento e de Justiça, Legislação e Redação Final —
referentes ao Projeto de Lei n° 007/2021; 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 
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valorização dos Profissionais da educação fundeb, Adequando-a a 
nova lei do fundeb — lei Federal n° 14.113, e lei municipal n° 
081/2021". Continuando, S. Exa anunciou a ordem do dia; onde as 
matérias em pauta foram discutidas, votadas e aprovadas a 
unanimidade pelo Plenário. O Projeto de Lei n° 007/2021 teve 
emenda supressiva no capítulo V, artigo 8°, inciso I, que ficou com a 
seguinte redação: I — remuneração: o total de pagamentos devidos 
aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo 
exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, 
quadro ou tabela de servidores do município, conforme o caso, 
inclusive os encargos sociais incidentes. Prosseguindo, S. Exa 
encaminhou o Projeto de Lei 008 — Dispõe sobre o Plano Plurianual 
para 2020 - 2025 às respectivas comissões Permanentes. Logo 
após, anunciou a ordem de explicações pessoais. O Vereador 
Francisco das Chagas Holanda de Brito fez menção às dificuldades 
na recuperação das estradas vicinais devido as chuvas constantes. 
O Vereador Edivano João de Sousa agradeceu presença de 
representantes da vila do Alegre. O Vereador Adenilton Ferreira dos 
Santos congratulou-se com pronunciamento do vereador Francisco 
das Chagas em relação à recuperação de vicinais. Solicitou oficio a 
secretaria de obras, que explane a esta Casa o plano de ação para 
recuperação das pontes do município, informando ainda a situação 
da ponte da vila Cigana. Solicitou ofício ao IPASECAP, tendo em 
vista que encaminhem a esta Casa, o relatório financeiro atualizado 
do Instituto. O Vereador Ezequiel Gomes de Sousa ressaltou que há 
uma necessidade de planejamento para recuperação das estradas 
vicinais. A Vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento 
mencionou péssimas condições não apenas das estradas vicinais e 
pontes, mas de várias ruas na sede do município. Sugeriu que façam 
um levantamento das mesmas. Parabenizou Executivo pela 
continuidade na obra da Unidade de saúde do bairro Cachoeira 
Velho. O Vereador Nilo Ferreira da Costa lamentou o fato do assalto 
que ocorreu na casa do Sr. Antonio Raimundo Aviz, lamentando 
ainda a falta de segurança pública em todo o município. Solicitou do 
Executivo Municipal a criação da Guarda Civil Municipal. O Vereador 
Raimundo Miguel Martins Silva apresentou reforço a requerimento de 
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autoria do Vereador Presidente desta Casa, que solicita a 
recuperação do ramal do Beija-flor, ressaltando os vários benefícios 
que a população tem com estradas vicinais em boas condições de 
trafegabilidade. Parabenizou o Secretário de Obras pelo trabalho 
realizado no município. Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, 
S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os trabalhos às 
10:39h, 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", 16 
DE NOVEMBRO DE 2021. 
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