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

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, 
às nove horas e dezessete minutos, no Plenário da Câmara 
Municipal, deu-se início a presente Sessão Ordinária, presidida pelo 
DD Vereador Fernando Ferreira Farias, auxiliado peias 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 presente todos os Parlamentares. 
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° 006/2022 de autoria 
do vereador Nazareno de Lima Dias - solicita a Recuperação do 
ramal que liga a Vila do Alegre á estrada do Enche Concha; 
Pareceres das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e 
de Justiça, Legislação e Redação Final, referentes ao Projeto de Lei 
n° 002/2022; e Projeto de Lei ° 002/2022 do Executivo Municipal que 
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual 
para o exercício financeiro d e2023 - LDO (a ser votado eml° turno). 
Logo após, o Sr. Presidente anunciou a ordem do dia, onde as 
matérias em pauta foram discutidas, votadas e aprovadas a 
unanimidade pelo Plenário. Em seguida, S. Exa anunciou a ordem de 
explicações pessoais, franqueando a palavra ao vereador que dela 
quisesse fazer uso. A vereadora Maria Leila Silva Pontes solicitou 
iluminação pública na vila João Baiano. O vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito congratulou-se com a vereadora Maria 
Leila em relação à iluminação pública. Solicitou tubos de concretos 
em pontos críticos nas estradas vicinais do município. Solicitou ainda 
a construção de 20 metros de muro na unidade de saúde na vila 
Guajará. A vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento 
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solicitou ao Gestor Público a reposição de iluminação pública na vila 
Areia do Anélis. Solicitou limpeza nas ruas das comunidades. 
Solicitou manutenção nas bombas de abastecimento de água desta 
cidade e comunidades. O vereador Nazareno de Lima Dias solicitou 
implantação de internet nas comunidades do município. O vereador 
José Aviz de Sousa parabenizou autores das matérias apresentadas 
nesta sessão. Solicitou continuidade da recuperação das estradas 
vicinais, em especial das comunidades Seringal e Cigana. O 
vereador Nilo Ferreira da Costa mencionou que já fez várias 
solicitações referentes ao combustível para os motores nas 
comunidades que não têm energia elétrica. Ressaltou que foram 
compradas 10 bombas para a manutenção da distribuição de água 
no município. O vereador Raimundo Miguel Martins Silva solicitou 
limpeza pública nas ruas da comunidade Vila 
Amadeu, pois já tem três semanas sem coleta de lixo naquela 
comunidade. O vereador Ezequiel Gomes de Sousa fez menção a 
vários problemas de cunho social apresentados pelos nobres edis 
nesta Sessão Ordinária, lamentando tais situações. Ressaltou que foi 
destinado ao município, o montante de R$ 1.200.000,00 para custeio 
da saúde no município. O vereador Adenilton Ferreira dos Santos 
ressaltou que gostaria de saber o planejamento da secretaria de 
agricultura. Lamentou o fato de vários servidores da saúde que 
ficaram sem receber seus subsídios. O Sr. Presidente agradeceu 
parceria dos nobres vereadores. Nada mais havendo a tratar, discutir 
ou votar, S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os 
trabalhos às 10:50h, antes, porém, determinando a lavratura da 
presente ata, que lida e achada de acordo, será assinada pela Mesa 
Diretora e demais Vereadores, e convocou o Parlamento para a 
realização de uma Sessão Extraordinária a ser realizada às 11:00h 
deste dia. PLENÁRIO "ANTONIO DOS ANJOS MESQUITA", 21 de 
j u n herde, 2022 . 
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