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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

Aos dezenove dias do mês de abril 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 Ordinária, presidida pelo DD Vereador 
Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelos Vereadores: Maria Leila 
Silva Pontes Vice Presidente, Efigênia de Oliveira Silva e Francisco 
das Chagas Holanda de Brito, Primeira e Segundo Secretários 
respectivamente. Feita a leitura do Texto Bíblico e entoado o Hino 
Municipal, a Senhora vice presidente procedeu na verificação dos 
nobres Vereadores, estando ausente os Vereadores: Nilo Ferreira da 
Costa, Edivano João de Sousa e Valdiclenes Ferreira Gomes, os 
quais tiveram suas ausências justificadas. Havendo número legal, S. 
Ex.a abriu os trabalhos, convidando a senhora vice presidente a 
proceder na apresentação do expediente recebido, que foi: 
Requerimento n° 003/2022 de autoria do Vereador Nazareno de Lima 
Dias — solicita a construção de uma quadra poliesportiva na vila Areia 
do Anélis; Requerimento n° 005/2022 de autoria do vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa — solicita a Reforma e Ampliação do 
Terminal Rodoviário desta cidade; Requerimento n° 006/2022 de 
autoria do vereador Ezequiel Gomes de Sousa — solicita Atualização 
das Leis Municipais n° 04/2011 — PCCR dos servidores da Educação 
e n° 05/2011 — PCCR dos servidores do quadro da Prefeitura 
Municipal; Requerimento n° 001/2022 de autoria da vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento — solicita construção do muro do 
prédio escolar da Vila Camiranga; e Ofício n° 007/2022 de autoria do 
vereador Ezequiel Gomes de Sousa — solicita uso da palavra por dez 
minutos na Ordem de Explicações Pessoais desta Sessão Ordinária. 
Prosseguindo. S. Ex. a anunciou a Ordem do Dia, onde as matérias 
em pauta foram discutidas, votadas e aprovadas a unanimidade. Em 
continuidade, S.Ex. a anunciou a ordem de explicações pessoais, 
franqueando a palavra ao vereador Ezequiel Gomes de Sousa, 
inscrito para uso da palavra por dez minutos, conforme Regimento 
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Interno da Casa. O nobre Parlamentar ressaltou que enviou ofício à 
Presidência do IPASECAP solicitando realização de 
Seminário/Audiência, pelo IPASECAP, com participação dos 
servidores efetivos ativos e inativos do município de Cachoeira do 
Piriá, cujo objetivo seja a exposição do balanço atuarial do exercício 
2021, e reforma da previdência municipal. Mencionou que os planos 
de cargos, carreiras e remuneração do município encontram-se 
defasados, ressaltando ainda a necessidade de reajuste salarial dos 
vencimentos base dos servidores municipais. Frisou ainda que não 
há reajuste salarial para servidores concursados, porém, há reajuste 
para alguns "amigos" do chefe do poder executivo, conforme folha de 
pagamento. Ressaltou ainda os gastos abusivos por parte do 
executivo municipal. Solicitou ofício à administração solicitando 
reajuste salarial dos servidores concursados e redução dos salários 
abusivos que há na folha de pagamento. Lamentou triste realidade 
que se encontra o município, como ruas esburacadas, estradas 
intrafegáveis, etc. O Vereador José Aviz de Sousa demonstrou 
sentimentos de pesar à família do Sr. Jorge taxista, que veio a óbito 
neste dia. Também à família do Sr. Cleilson da Conceição Costa que 
veio a óbito em acidente no seu local de trabalho na semana 
passada. Agradeceu apoio de todos naquele momento difícil. O 
Vereador Nazareno de Lima Dias agradeceu a Deus pelo dom da 
vida e solicitou campanha de oração pra que o Prefeito venha 
solucionar a problemática da iluminação pública no município. O 
Vereador Francisco das Chagas Holanda de Brito parabenizou 
autores das matérias apresentadas nesta Sessão. Fez votos de que 
a gestão não deixe de cuidar das vicinais deste município. O 
Vereador Raimundo Miguel Martins Silva solicitou iluminação pública 
Vila Amadeu. Lamentou situação em que se encontram as más 
condições de trafegabilidade nas estradas vicinais. O Vereador 
Adenilton Ferreira dos Santos mencionou requerimento de sua 
autoria sobre a instituição da disciplina de técnicas de redação no 
ensino fundamental deste município, lamentando a não inclusão da 
referida disciplina para os alunos desta municipalidade. Mencionou a 
necessidade de atualização dos PCCRs dos servidores do município, 
lamentou a má distribuição dos salários na folha de pagamento da 



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
PODER LEGISLATIVO 

Prefeitura Municipal. Solicitou convocação dos secretários 
municipais de Saúde e de Educação para explanações das razões 
do atraso dos repasses do patronal dos servidores das respectivas 
secretarias. O nobre Vereador ressaltou que foi procurado por 
servidor da saúde, onde este mencionou que fez consignado e que 
está sendo descontado no seu contracheque, porém, não está sendo 
feito repasse ao banco. Solicitou ofício à secretaria de administração 
que informe a esta Casa relação de servidores que têm empréstimo 
consignado das secretarias de Saúde, Administração e de Obras. O 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa lamentou a falta de aula por 
conta de reforma não concluída no município. A Vereador Maria Leila 
Silva Pontes congratulou-se com vereador Adenilton Ferreira em 
relação a disciplina de técnicas de redação no município. O Sr. 
Presidente congratulou-se com amigos e familiares do Sr. Jorge 
taxista, que veio a óbito neste dia. Nada mais havendo a tratar, 
discutir ou votar, S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os 
trabalhos às 10:55h, 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", 19 de abril de 2022. 
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