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

Aos sete dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às nove 
horas e nove 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: Adenilton Ferreira dos Santos e 
Francisco das Chagas Holanda de Brito, 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° 
005/2022 de autoria do vereador Nazareno de Lima dias- solicita a 
recuperação do ramal que liga a estrada da vila do Alegre à estrada 
da vila do Faveira, passando pela comunidade Cachoeirinha I; 
Requerimento n° 002/2022 de autoria da vereadora Valdiclenes 
Ferreira Gomes — solicita, em reforço a requerimento do vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa, a aquisição de uma ambulância para a 
vila dos Baixinhos, neste município; Projeto de Lei n° 002/2022 do 
Executivo Municipal — Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 
lei orçamentária anual do exercício financeiro de 2023 - LDO 2023 —
a ser encaminhado às Comissões Permanentes de Finanças e 
Orçamento e de Justiça, Legislação e Redação Final; 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, o Sr. Presidente encaminhou às Comissões 
competentes, o projeto de lei n° 002/2022 do Executivo Municipal —
LDO 2023. Prosseguindo, S. Exa anunciou a ordem de explicações 
pessoais, franqueando a palavra ao vereador que dela quisesse fazer 
uso. O vereador Ezequiel Gomes de Sousa fez menção ao ofício 
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encaminhado ao Executivo Municipal referente a proibição de festas 
particulares próximo às unidades de saúde, ressaltando que as 
mesmas atrapalham os atendimentos aos pacientes, mencionando 
que o referido ofício foi má interpretado, no entanto, ressaltou que 
jamais proibiram a realização de festas culturais e que em nenhum 
momento essa Casa proibiu a realização do festival folclórico junino 
nesta municipalidade. O nobre vereador mencionou ofício 
encaminhado ao Executivo Municipal solicitando o reembolso do 
salário aos servidores que tiveram reduções indevidas em seus 
subsídios. Mencionou vários ofícios encaminhados ao chefe do 
executivo e que não foram atendidos. Solicitou ofício à Secretaria 
Municipal de Educação que seja efetuado o pagamento das 
gratificações individuais: nível superior, pós-graduação, gratificação 
de coordenação, supervisão e direção aos professores temporários 
da rede municipal de educação. O vereador Edivano João de Sousa 
ressaltou que em relação ao ofício também é contra a realização de 
festas próximo as unidades de saúde, mencionou ainda que não é 
contra a realização do festival folclórico. Solicitou ofício ao Executivo 
juntamente à Polícia Militar e Civil, reduzindo os horários da 
realização de festas nesta municipalidade. O vereador Raimundo 
Miguel Martins Silva lamentou a falta de comprometimento do 
Secretário de Saúde, onde não respondeu ofício explanando o 
andamento do processo de liberação da ambulância que se encontra 
no pátio da PRF em Alto Bonito. Lamentou o estado em que se 
encontram as estradas vicinais do município. Solicitou ofício ao setor 
de planejamento, que informe a esta Casa sobre o andamento do 
processo da obra do sistema de abastecimento de água na vila 
Camiranga, haja vista o mesmo está parado. O nobre vereador 
solicitou ainda manutenção de limpeza nas ruas das comunidades do 
município, bem como a manutenção da iluminação pública na vila 
Camiranga. Parabenizou o vereador Adenilton Ferreira pela 
aquisição de uma máquina moto niveladora, junto ao Senador 
Zequinha Marinho para este município. Parabenizou a Assembleia 
de Deus pelo evento realizado em vila Amadeu no último final de 
semana. A vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento 
manifestou apoio à manifestação do vereador Edivano de Sousa, em 
relação à falta de sossego em dias de festas. Mencionou a falta de 
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planejamento do Executivo para a realização do festival junino, 
solicitando que o prefeito atenda os ofícios desta Casa. O vereador 
José Aviz de Sousa congratulou-se com o pronunciamento do nobre 
Vereador Ezequiel Gomes em relação ao subsídio dos professores. 
Fez menção as parcerias da vereadora Bernadete, Sr. Avenir 
Pacheco, Prefeito Municipal e demais parceiros para a recuperação 
das estradas vicinais deste município. Parabenizou vereador 
Adenilton Ferreira por estar buscando benefícios a este município, 
junto ao Senador Zequinha Marinho. A vereadora Maria Leila Silva 
Pontes ressaltou ser favorável à realização do festival junino. 
Ressaltou ainda ser contra a realização de festas particulares 
próximo às unidades de saúde. Fez convite a esta Casa para a 
Festividade do Sagrado Coração de Jesus. A vereadora Valdiclenes 
Ferreira Gomes demonstrou apoio à realização do festival folclórico. 
O Sr. Presidente parabenizou Assembleia de Deus pela realização 
da festa em Vila Amadeu. Solicitou que o Sr. Prefeito realize o festival 
junino no município, bem como as escolas possam realizar suas 
apresentações juninas. Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, 
S. Exa agradeceu presença de todos e encerrou os trabalhos às 
10:46h, 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", 07 
de junho de 2022. 
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