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ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DO TERCEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, às 
nove horas e quinze minutos, no Plenário da Câmara Municipal, deu-
se início a presente Sessão Solene, presidida pelo DD Vereador 
Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelos Vereadores: Valdiclenes 
Ferreira Gomes - Vice Presidente, Maria Leila Silva Pontes e 
Francisco das Chagas Holanda de Brito, Primeira e Segundo 
Secretários respectivamente. Feita a leitura do Texto Bíblico pelo 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa e entoado o Hino Municipal, a 
Senhora Primeira Secretária procedeu na verificação dos nobres 
Vereadores, estando ausente a Parlamentar Efigênia de Oliveira 
Silva, que teve sua ausência justificada por motivos de saúde. 
Havendo número legal, S. Exa abriu os trabalhos, convidando a 
adentrar em Plenário, os ex-vereadores: Antonio de Oliveira Silva, 
Maria Arlete Soares Silva, Maria Eunice Ribeiro e José Mariano da 
Conceição Mesquita, bem como o Sr. Geydson Vieira Moura —
Gerente da Agência do Banco do estado do Pará, nesta cidade. Em 
seguida, S. Ex.a anunciou a Ordem do Dia, franqueando a palavra ao 
Vereador que dela quisesse fazer uso. O Vereador Nazareno de Lima 
Dias colocou-se à disposição dos manifestantes que se 
apresentaram na frente deste parlamento neste dia, no que diz 
respeito a melhoria para este município. O Vereador Edivano João 
de Sousa demonstrou satisfação com retorno dos trabalhos 
legislativos. Demonstrou apoio aos manifestantes. O Vereador 
Raimundo Miguel Martins Silva fez votos de dias melhores para este 
município, haja vista está havendo um verdadeiro descaso com as 
comunidades em todos os sentidos, como esporte, sistema de água, 
iluminação pública e demais necessidades. O Vereador Adenilton 
Ferreira dos Santos ressaltou que muitas coisas existem a serem 
corrigidas neste município, ressaltando ainda artigo 16 da lei 
orgânica municipal sobre atribuições da câmara municipal. Colocou-
se à disposição da população para a melhoria do município. O 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa parabenizou as pessoas que 



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA 
PODER LEGISLATIVO 

estão buscando seus direitos através de manifestação. Agradeceu a 
Deus pelo retorno dos trabalhos deste Legislativo. Demonstrou 
desonroso por parte do Executivo não ter vindo participar desta 
solenidade. Fez menção a artigos da Lei Orgânica municipal, 
Constituição do Estado do Pará e Constituição Federal que tratam 
das prerrogativas dos Poderes Executivos Municipal, Estadual e 
Federal sobre o início das sessões nos legislativos respectivos. 
Mencionou que deixar de cumprir as leis, se torna crime. Fez votos 
de um ano de entendimento e sabedoria a este parlamento. Se 
manifestou contra as pessoas que se escondem atrás de fake news, 
e sim a favor dos cidadãos que vierem pessoalmente até ele em 
busca de melhorias do município. Parabenizou a vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento pelo esforço em agilizar o convênio 
desta Casa com a Polícia Civil para emissão de identidades. O 
Vereador José Aviz de Sousa demonstrou insatisfação com a 
administração municipal, pois tantas cobranças foram feitas por esta 
Casa e pouco se avançou. Mencionou o caos nas estradas vicinais, 
ressaltando falta de compromisso do Executivo com esta Casa e com 
a população. Fez menção ainda sobre o não atendimento do 
Executivo aos requerimentos feitos pelos nobres vereadores. 
Solicitou ao Presidente da Câmara a Ordem da Casa no que diz 
respeito ao Regimento Interno, se tratando do fato de alguns 
Parlamentares se ausentam da Sessão enquanto outro parlamentar 
está se pronunciando. Fez leitura de artigo da Lei Orgânica no que 
diz respeito a prestação de contas, solicitando prestação de contas 
do Presidente deste Parlamento referente ao ano 2021. Fez menção 
a administração da ex presidente Rosangela Aparecida Fagnani 
Pinto com os feitos realizados nesta Casa, ressaltando que nada está 
sendo feito neste Parlamento, por essa razão solicita tal prestação 
de contas. A Vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento 
parabenizou iniciativa da população em buscar a melhoria do 
município. Mencionou o descaso do Executivo em nem sequer 
responder os ofícios encaminhados por esta Casa, bem como 
ausência de representante do Executivo nesta solenidade. O 
Vereador Nilo Ferreira da Costa agradeceu a Deus pelo retorno dos 
trabalhos legislativos. Congratulou-se com as pessoas presentes. 
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Ressaltou bem feitorias realizadas pelo Executivo, como aquisição 
de ambulâncias, reforma de escolas e UBS's, pagamento de 13° 
salário e abonos aos professores. O Vereador Francisco das Chagas 
Holanda de Brito congratulou-se com as pessoas presentes, 
colocando-se à disposição da população, ressaltando haver 
participado, em 2021, de 17 assinaturas de ordens de serviço 
juntamente com o Executivo Municipal, parabenizando o Sr. 
Prefeito pelos trabalhos realizados no âmbito municipal. A Vereadora 
Maria Leila Silva Pontes agradeceu a Deus pelo retorno. Ressaltou 
que muitas coisas precisam ser melhoradas, no entanto, muitas já 
foram conquistadas no âmbito municipal no decorrer desta Gestão. 
A Vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes parabenizou iniciativa da 
população em reivindicar seus direitos. Mencionou inúmeras 
necessidades, bem como vários benefícios no município. O Sr. 
Presidente ressaltou que em relação à sua gestão legislativa, a 
mesma é transparente e que irá apresentar sua prestação de contas, 
conforme solicitado pelo Vereador José Aviz de Sousa. Agradeceu 
presença da população e colocou-se à disposição de todos. Nada 
mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Exa encerrou os trabalhos 
às 11:17h, antes porém, determinando a lavratura da presente ata, 
que lida e achada de acordo, será assinada pela Mesa Diretora e 
demais Vereadores. PLENÁRIO "ANTONO DOS ANJOS 
MESQUITA", 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 
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