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

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 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 os Vereadores: Raimundo 
Miguel Martins Silva, Edivano João de Sousa e Nazareno de Lima 
Dias, os quais tiveram suas ausências justificadas. 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° 002/2022 de autoria do vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito — solicita a recuperação do ramal que liga 
a vila Seringal à vila Alto da Preguiça, num percurso de 15 km 
aproximadamente; Requerimento n° 007/2022 de autoria do vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa — solicita projeto de efetivação dos 
Agentes Comunitários de Saúde no município, bem como o projeto 
de lei municipal que verse sobre o Regime Jurídico Paritário 
específicos para as categorias de ACS/ACE; Requerimento n° 
008/2022 de autoria do vereador Ezequiel Gomes de Sousa — solicita 
da secretaria municipal de saúde o mapeamento da área descoberta 
por Agentes Comunitários de saúde, bem como a quantidade de 
ACS's no município; Requerimento n° 001/2022 de autoria do 
vereador Adenilton Ferreira dos Santos — solicita a contratação de 
um profissional de psicologia (Psicólogo) para atuar diretamente na 
Escola Municipal Ademir Oliveira; Requerimento n° 001/2022 de 
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autoria da vereadora Maria Leila Silva Pontes — solicita a construção 
de uma praça pública na vila Cidapá; Requerimento n° 001/2022 de 
autoria do vereador Fernando Ferreira Farias — solicita a recuperação 
da pavimentação asfáltica nas comunidades: Vila Amadeu, Seringal, 
Guajará, Areia do Anélis e Sede do Município; Projeto de Resolução 
n° 001/2022 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cachoeira do 
Piriá — Dispõe sobre a criação da Comissão Especial para estudar e 
emitir parecer sobre eventuais projetos de Emenda à Lei Orgânica 
Municipal de Cachoeira do Piriá; Projeto de Lei n° 013/2021 do 
Executivo Municipal — Dispõe sobre a autorização de contratação 
temporária por tempo determinado de Agentes Comunitários de 
Saúde para o Município de Cachoeira do Piriá — a ser encaminhado 
às Comissões Permanentes de Saúde e Meio Ambiente e de Justiça, 
Legislação e Redação Final; Projeto de Lei n° 014/2021 do Executivo 
Municipal — Consolida a Legislação que Dispõe sobre as políticas 
públicas de Assistência Social do município de Cachoeira do Piriá, 
Revoga a Lei Municipal n° 010/97 e dá outras providências — a ser 
encaminhado à Comissão Permanente de Justiça, Legislação e 
Redação Final; e Ofício n° 009/2022 do Vereador Ezequiel Gomes de 
Sousa — solicita uso da palavra por dez minutos na Ordem de 
Explicações Pessoais na Sessão Ordinária do dia 10 de maio. 
Prosseguindo. S. Ex. a anunciou a Ordem do Dia, onde os 
requerimentos e Projeto de Resolução em pauta foram discutidos, 
votados e aprovados a unanimidade pelo Plenário. Em continuidade, 
S.Ex. a encaminhou às devidas comissões permanentes, os projetos 
de lei n° 013 e 014/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal. 
Logo após, o Sr. Presidente 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 Interno da Casa. O nobre Parlamentar fez menção aos 
aspectos gerais da política de atenção básica (ACS e ACE), como 
piso salarial, salubridade e outros benefícios. Ao ser franqueada a 
palavra aos demais Parlamentares, o vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito fez menção às dificuldades de 
trafegabilidade nas vicinais deste município, devido as fortes chuvas. 
O vereador Adenilton Ferreira dos Santos agradeceu apoio deste 
parlamento em buscarem melhorias a este município. Agradeceu 
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apoio da Polícia Civil em contribuir para a segurança dos moradores 
desta cidade. Solicitou ofício ao Sr. Secretário de Agricultura, o 
convidando a participar de reunião nesta Casa, para discutirem sobre 
assuntos referentes à secretaria municipal ora mencionada. O 
vereador Ezequiel Gomes de Sousa parabenizou autores das 
matérias apresentadas nesta Sessão. Fez menção a lei n° 13.885 de 
17 de outubro de 2019 que se refere aos bônus financeiros da 
Cessão onerosa no valor de R$ 444.048,44 creditado pela União aos 
municípios para pagamento de previdência social ou investimento. 
Solicitou ofício ao Executivo Municipal, no sentido de autorizar e 
indicar o montante do recurso da cessão onerosa ora mencionada, 
para efetuar pagamento da dívida junto ao IPASECAP. Lamentou 
episódio que ocorreu com o Sr. Vice Prefeito Municipal. Solicitou 
oficio ao Executivo, tendo em vista o reembolso dos servidores que 
tiveram seus salários reduzidos de forma ilegal. O vereador José Aviz 
de Sousa fez votos de continuidade de união deste Parlamento para 
bem estar dos munícipes. Congratulou-se com a família do Sr. Vice 
Prefeito pelo ocorrido. Fez menção à necessidade do serviço 
paliativo nas estradas vicinais. A vereadora Maria Bernadete Bessa 
do Nascimento agradeceu apoio dos nobres Parlamentares e amigos 
no momento de tristeza pela perda do Sr. Branco do Garimpo. 
Parabenizou Vereadores pelas matérias apresentadas nesta 
Sessão. Lamentou a politicagem que ocorre nas secretarias 
municipais, onde muitos munícipes não são atendidos pelos serviços 
disponíveis nas secretarias municipais. Lamentou a falta de 
segurança no município. Lamentou o fato das famílias que estão 
ilhadas na comunidade Bela Vista. A vereadora Valdiclenes Ferreira 
Gomes solicitou ofício ao Executivo Municipal tendo em vista serviço 
paliativo para atender as comunidades Rua Nova, Igarapé de Areia, 
Baixinhos e Boa Esperança, pois as mesmas se encontram 
totalmente sem acesso às demais localidades. O Sr. Presidente 
agradeceu ao Chefe do Poder Executivo pela manutenção da 
iluminação pública nas comunidades do município. Lamentou o fato 
ocorrido com a família do Sr. Vice Prefeito Municipal. Congratulou-se 
com a vereadora Maria Bernadete e familiares do Sr. Branco do 
Garimpo, em virtude do seu falecimento. Nada mais havendo a tratar, 
discutir ou votar, S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os 
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trabalhos às 12:08h, 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", 24 de maio de 2022. 
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