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

Aos catorze dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às 
nove horas e catorze 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 o Vereador Nazareno de Lima Dias, que teve sua 
ausência justificada. Havendo número legal, S. Ex.a abriu os 
trabalhos, convidando a senhora Primeira Secretária a proceder na 
apresentação do expediente recebido, que foi: Requerimento n° 
004/2022 de autoria do vereador Francisco das Chagas Holanda de 
Brito - solicita a disponibilização de um carro para apoio à saúde na 
vila Seringal; Requerimento n° 002/2022 de autoria do vereador 
Edivano João de Sousa — solicita a viabilização da Gestão Municipal, 
junto às Polícias Civil e Militar, no sentido de coibir o uso de sons 
automotivos e badernas realizadas após o términos das festas nesta 
cidade, bem como nas comunidades deste município; e 
Requerimento n° 002/2022 de autoria do vereador Nilo Ferreira da 
Costa — solicita a contratação ou designação de servidores para 
acompanharem pacientes que não têm acompanhantes e que 
venham a ficar internados nos hospitais das cidades vizinhas. Logo 
após, o Sr. Presidente anunciou a ordem do dia, onde os 
requerimentos em pauta foram discutidos, votados e aprovados a 
unanimidade pelo Plenário. Em seguida, S. Exa anunciou a ordem de 
explicações pessoais, franqueando a palavra ao vereador que dela 
quisesse fazer uso. O vereador Francisco das Chagas Holanda de 
Brito ressaltou que após a estiagem, as estradas vicinais precisam 
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ser recuperadas. Solicitou ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista que disponibilize materiais (luvas e botas) para os 
servidores microscopistas das unidades de saúde das vilas Cigana, 
Guajará e Enche Concha, pois os mesmos necessitam desses 
materiais para uso em serviço. O vereador Edivano João de Sousa 
agradeceu apoio à sua matéria apresentada nesta Sessão. 
Congratulou-se com vereador Francisco das Chagas em relação à 
recuperação das estradas vicinais em caráter de urgência. O 
vereador Ezequiel Gomes de Sousa parabenizou autores dos 
requerimentos apresentados nesta sessão ordinária. Fez menção ao 
atraso do pagamento de servidores de algumas secretarias deste 
município, lamentando tal situação que é inadmissível. Fazendo 
votos de que o Sr. Prefeito tenha respeito e consideração aos 
servidores municipais. Lamentou falta de pagamento aos servidores 
públicos que compõem o SINTEPP deste município. Lamentou a 
transferência de servidores da Secretaria de Assistência Social por 
não seguirem a mesma linha de pensamento da gestão municipal. 
Fez menção a ofícios enviados à Gestão Municipal, ressaltando que 
não foram atendidos, lamentando a situação caótica do município. O 
vereador Raimundo Miguel Martins Silva parabenizou ACS's 
presentes nesta Casa que estão em busca de seus direitos 
(pagamentos). Ressaltou que a atitude do Gestor Municipal é 
inadmissível. Solicitou da Secretaria de Saúde que envie a esta Casa 
o quantitativo dos ACS's no município, bem como a quantidade que 
necessita para cobertura total no município. O vereador Adenilton 
Ferreira dos Santos fez menção que até o quinto dia útil do mês deve-
se ser efetuado pagamento dos servidores. Parabenizou o Sr. 
Presidente pela Comissão Especial de Reforma da Lei Orgânica 
Municipal. Mencionou que o Projeto de Lei que dispõe sobre a 
contratação temporária de ACS's foi arquivado por esta Casa 
Legislativa pelo fato do mesmo ser inconstitucional. Parabenizou e 
agradeceu parceria do Senador Zequinha Marinho pela aquisição a 
este município de uma máquina moto niveladora. O Sr. Presidente 
agradeceu parceria de todos. Nada mais havendo a tratar, discutir 
ou votar, S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os 
trabalhos às 10:17h, antes, porém, determinando a lavratura da 
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presente ata, que lida e achada de acordo, será assinada pela Mesa 
Diretora e demais Vereadores. PLENÁRIO "ANTONIO DOS ANJOS 
MESQUITA", 14 de junho de 2022. 
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