
\ 
~ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
PODER LEGISLATIVO 

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

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, 
às nove horas e dezesseis minutos, no Plenário da Câmara 
Municipal, deu-se início a presente Sessão Ordinária, presidida pelo 
DD Vereador Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelos Vereadores: 
Valdiclenes Ferreira Gomes Vice Presidente, José Aviz de Sousa e 
Raimundo Miguel Martins Silva, Primeiro e Segundo Secretários 
respectivamente. Feita a leitura do Texto Bíblico e entoado o Hino 
Municipal, o Senhor Primeiro Secretário procedeu na verificação dos 
nobres Vereadores, estando ausente os Vereadores: Maria Leila 
Silva Pontes, Efigênia de Oliveira Silva e Edivano João de os quais 
tiveram suas ausências justificadas. Havendo número legal, S. Ex.a 
abriu os trabalhos, convidando o senhor Primeiro Secretário a 
proceder na apresentação do expediente recebido, que foi: 
Requerimento n° 003/2022 de autoria do vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito — solicita a aquisição de um trator de esteira 
para o município de Cachoeira do Piriá; Requerimento n° 004/2022 
de autoria do vereador Nazareno de Lima dias- solicita a recuperação 
do ramal que liga a sede do município à vila do Alegre; Requerimento 
n° 009/2022 de autoria do vereador Ezequiel Gomes de Sousa —
solicita a realização de processo seletivo público por provas para o 
cargo de agente comunitário de saúde no município de Cachoeira do 
Piriá; Requerimento n° 003/2022 de autoria da vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento — solicita a construção de uma 
quadra de futebol de areia na comunidade Bela Vista; Requerimento 
n° 001/2022 de autoria do vereador Nilo Ferreira da Costa — solicita 
serviço de pavimentação asfáltica na comunidade Enche Concha; 
Parecer da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente 
referente ao Projeto de Lei n° 013/2021 do Executivo Municipal; 
Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação 
Final referente ao Projeto de Lei n° 013/2021 do Executivo Municipal; 
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 
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Piriá; Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e 
Redação Final referente ao Projeto de Lei n° 014/2021 do Executivo 
Municipal; 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; e convite da Paróquia 
do Sagrado Coração de Jesus. Prosseguindo. S. Ex. a anunciou a 
Ordem do Dia, onde os requerimentos e Pareceres em pauta foram 
aprovados por unanimidade. Em votação ao Projeto de Lei n° 
013/2021 de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o mesmo foi 
votado a unanimidade para Arquivamento, de acordo com os 
pareceres desfavoráveis ao mesmo apresentados pelas Comissões 
Permanentes de Saúde e Meio Ambiente e de Justiça, Legislação e 
Redação Final. O Projeto de Lei n° 014/2021 de iniciativa do Poder 
Executivo Municipal teve aprovação unânime do Plenário. Logo após, 
o Sr. Primeiro Secretário procedeu à leitura do convite da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus. Logo após, o Sr. Presidente anunciou a 
ordem de explicações pessoais, franqueando a palavra ao vereador 
que dela quisesse fazer uso. O vereador Francisco das Chagas 
Holanda de Brito agradeceu presença da população nesta Casa 
Legislativa. O vereador Nilo Ferreira da Costa parabenizou autores 
das matérias apresentadas nesta Sessão Ordinária. Parabenizou o 
vereador José Aviz de Sousa pelo empenho nos trabalhos junto à 
recuperação de vicinais no município. Lamentou o fato ocorrido na 
ponte do rio Gurupi Mirim. Parabenizou a parceria existente neste 
Parlamento. O vereador Nazareno de Lima Dias demonstrou 
satisfação pela harmonia que há nesta Casa. O vereador Ezequiel 
Gomes de Sousa agradeceu apoio à sua matéria apresentada nesta 
Sessão. Parabenizou as Comissões Permanentes pela seriedade em 
seus pareceres. A vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento 
solicitou ao Executivo um olhar especial às comunidades Guajará e 
Itapaiuninha pelo abandono às mesmas. Parabenizou requerimentos 
apresentados nesta Sessão, bem como as Comissões Permanentes 
que foram desfavoráveis à aprovação do Projeto de Lei n° 013/2021. 
O vereador Raimundo Miguel Martins Silva demonstrou-se contra a 
forma que o chefe do Poder Executivo vem atuando, ressaltando que 
muito ainda precisa ser feito em relação à iluminação pública no 
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município. Lamentou o fato de demissão de servidora sem 
justificativa. Parabenizou as pessoas que fazem o transporte 
Guajará/Capanema e Cigana/Capanema pelo empenho em 
contribuir para o deslocamento dos cidadãos. Lamentou 
intrafegabilidade das estradas vicinais do município, ressaltando ser 
esta uma situação vergonhosa. Solicitou ofício ao Secretário de 
Saúde para explanação da situação do processo de liberação da 
ambulância que se encontra no pátio da PRF, solicitando ainda a 
disponibilidade de um transporte para atender a população que 
necessita da referida ambulância. Solicitou ofício ao Secretário de 
Transportes tendo em vista explanação sobre os tratores do 
município. Solicitou ofício no sentido da realização de limpeza nas 
ruas das comunidades, campos de futebol, Igrejas e cemitérios. 
Solicitou que seja feita cobertura na entrada da UBS na sede do 
município. O vereador Adenilton Ferreira dos Santos parabenizou 
autores das matérias apresentadas nesta Casa. Fez explanação da 
ilegalidade do Projeto de Lei no 013/2021, sendo a razão pelo 
arquivamento do mesmo. Solicitou ofício tendo e vista a manutenção 
das bombas d'agua na sede do município. O vereador José Aviz de 
Sousa ressaltou que em visita às comunidades, observa-se a grande 
dificuldade de trafegabilidade nas estradas vicinais do município. Fez 
menção à solicitação de pontes de concretos e os benefícios que 
essas trariam aos moradores. Parabenizou o Gestor Municipal e o 
Sr. Avenir pela ação de melhoria na recuperação do ramal da vila da 
Cigana. A vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes parabenizou 
autores das matérias apresentadas nesta Sessão. Parabenizou a 
população cachoeira piriaense pela reivindicação de seus direitos. O 
Sr. Presidente agradeceu parceria nesta Casa. Parabenizou 
Executivo pela reposiçãoo da iluminação pública no município. Nada 
mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Exa agradeceu presença 
de todos e encerrou os trabalhos às 11:31h, 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", 31 de maio de 
2022 
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