
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA 
PODER LEGISLATIVO 

ATA DA QUARTA SESSAO ORDINARIA DO TERCEIRO PERIODO 
LEGISLATIVO DA SETIMA LEGISLATURA DA CAMARA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA 

Aos cinco dias do mes de abril do ano dois mil a vinte a dois, as nave 
horas e dezoito minutos, no Plenario da Camara Municipal, deu-se 
inicio a presente Sessao Ordinaria, presidida pelo DD Vereador 
Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelas Vereadores: Valdiclenes 
Ferreira Gomes - Vice Presidente, Maria Leila Silva Pontes e Efigenia 
de Oliveira Silva, Primeira e Segunda Secretarias respectivamente. 
Feita a leitura do Texto Biblico e entoado o Hino Municipal, a Senhora 
Primeira Secretaria procedeu na verificagao dos nobres Vereadores, 
estando presente todos os Parlamentares. Havendo numero legal, S. 
Ex.a abriu as trabalhos, convidando a senhora primeira secretaria a 
proceder na apresentacao do expediente recebido, que foi: 
Requerimento n° 001/2022 de autoria do Vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito — solicita do Executivo Municipal, a 
disponibilizacao de trator pars abertura a reabertura de ruas na vila 
Seringal"; Requerimento no 002/2022 de autoria do Vereador 
Nazareno de Lima Dias — solicita abertura do ramal que liga a 
comunidade Caramujinhos a vita Nova Canaa; Requerimento no 
002/2022 de autoria do vereador Edivano Joao de Sousa — solicita 
construcao de um predio escolar corn cinco salas de aula a ginasio 
poliesportivo na vila Alto Bonito; Requerimento n° 004/2022 de 
autoria do vereador Ezequiel Gomes de Sousa — solicita a extensao 
do sistema de abastecimento de agua potavel para o bairro Tapajos, 
nesta cidade; Requerimento n° 003/2022 de autoria do vereador Jose 
Aviz de Sousa — solicita reforma e ampliagao do predio escolar da 
Vila Seringal; Requerimento n° 001/2022 de autoria da vereadora 
Valdiclenes Ferreira Gomes — solicita manutengao na iluminagao 
publica na vita Encruzinho; e Officio n° 002/2022 de autoria do 
vereador Ezequiel Games de Sousa — solicita use da palavra par dez 
minutos na Ordem de Explicagoes Pessoais desta Sessao Ordinaria. 
Prosseguindo. S. Ex.a anunciou a Ordem do Dia, onde as materias 
em pauta foram discutidas, votada e aprovadas a unanimidade, 
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ressaltando que em discussao ao requerimento n° 001/2022 de 
autoria da vereadora Valdiclenes, o vereador Adenilton Ferreira dos 
Santos congratulou-se corn pronunciamento da vereadora 
Valdiclenes quanto aos varios benefIcios da iluminacao publica em 
uma comunidade. Em continuidade, S.Ex.a anunciou a ordem de 
explicagoes pessoais, franqueando a palavra ao vereador Ezequiel 
Gomes de Sousa, inscrito para use da palavra par dez minutos, 
conforme Regimento Interno da Casa. O nobre Parlamentar fez 
mengao as cobrangas já feitas em relagao aos repasses do Executivo 
Municipal ao IPASECAP. Ressaltou ainda o envio de officio ao 
Executivo solicitando quitagao dos debitos da Prefeitura junto ao 
Instituto de Previdencia do municipio, sendo que ainda nao obteve 
nenhuma resposta. Fez leitura de Balanco Geral do exercicio de 
2021 e relatorio sintetico-financeiro do IPASECAP 2021, 
especificando o endividamento da Prefeitura junto ao referido 
Instituto previdenciario. Em aparte vereador Adenilton Ferreira dos 
Santos solicitou que a Camara Municipal encaminhe oficio as 
Secretaria Municipais de Saude e de Educacao, solicitando 
informacoes sobre os repasses do patronal e respectivos atrasos dos 
repasses dos servidores nos anos 2021 e 2022 ao IPASECAP. O 
Vereador Edivano Joao de Sousa agradeceu apoio a sua materia 
apresentada nesta Sessao. Fez mengao a visita realizada a obra da 
reforma da Creche Leila Pontes, demonstrando satisfacao corn a 
referida reforma. O vereador Adenilton Ferreira dos Santos fez 
mengao a viagem realizada a Belem para protocolo de oficio junto a 
superintendencia Estadual dos Correios, no sentido do nao 
fechamento da agenda dos Correios nesta cidade. Ressaltou ainda 
que a major problematica se da par falta de espaco fisico 
documentado para atendimento da agencia, ressaltando ainda que o 
predlo devera ser locado pela Prefeitura e cedido para a agencia dos 
Correios para permanencia dos servicos postais nesta cidade. Fez 
mengao ao grande numero de ferro veiho de moveis da Prefeitura, 
solicitando haja realizacao de leilao dos mesmos. O vereador 
Ezequiel Games de Sousa parabenizou comitiva desta Casa que foi 
a Belem em busca do nao fechamento da agenda dos correios nesta 
cidade. Fez mengao de oficios que serao encaminhados ao 
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Executivo Municipal, solicitando beneficios as comunidades Guajara, 
Vita Sao Jorge e Itapaiuninha. A vereadora Maria Bernadete Bessa 
do Nascimento fez mengao a visits realizada a Deputada Michele 
Belgot, onde irao apresentar solicitapdo a Empresa Equatorial tendo 
em vista a implantapao de energia eletrica em varias comunidades 
do municipio, como Itamoari, Rua Nova, Cachoeirinha II e Vila 
Maranhense. O vereador Jose Aviz de Sousa fez mengao a falta de 
planejamento antes do inicio das reformas das escolas no municipio, 
ressaltando que esse fator tern prejudicado a educapao no municipio. 
Fez mengao ainda ao pagamento dos professores temporarios, 
mencionando que as mesmos estao tendo impacto negativo corn o 
novo piso salarial. Demonstrou satisfapao a visits a Deputada 
Michele Belgot tendo em vista a implantagao de energia eletrica nas 
comunidades deste municipio. O vereador Nib o Ferreira da Costa 
mencionou a falta de respeito a parceria do Executivo corn o 
Legislativo para esclarecimentos das agoes do Executivo no sentido 
de melhoria a populagao. Mencionou a falta de planejamento para 
melhor funcionamento das atividades dos servidores no municipio. O 
vereador Raimundo Miguel Martins Silva parabenizou o Prefeito de 
Viseu e o Deputado Cristiano Vale pela recuperagao da estrada que 
liga a BR 316 a BR de Braganca. Mencionou desrespeito do 
Executivo corn este Parlamento em relagao a falta de iluminacao 
pubtica no municipio. Ressaltou as varias necessidades no 
municipio, como iluminagao publica, saude, educapao, etc. 
Mencionou ainda sabre empresa que presta servigo a Prefeitura, 
sendo que a mesma nao se encontra no enderepo citado, ressaltando 
ainda que no enderepo citado se encontra apenas um terreno vazio. 
Solicitou oficio a secretaria de agricultura tendo em vista a 
manutengao dos tratores agricolas do municipio. O vereador 
Nazareno de Lima Dias solicitou ao lider do governo que busque 
junto ao Executivo a implantacao de internet gratuita nas 
comunidades do municipio. O vereador Francisco das Chagas 
Holanda de Brito agradeceu as nobres edis pelas materias 
apresentadas nesta Sessao. A vereadora Valdiclenes Ferreira 
Games agradeceu presenca do publico nesta Sessao a apoio dos 
nobres edis pela aprovapao de sua materia apresentada neste dia. 
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Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Exa agradeceu 

presenca de todos a encerrou os trabalhos as ii :38h, antes, porem, 

determinando a lavratura da presente ata, que Lida a achada de 

acordo, sera assinada pela Mesa Diretora a demais Vereadores. 

PLENARIO "ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA", 05 de abni de 

2022. 
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