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CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA 
PODER LEGISLATIVO 

ATA DA QUINTA SESSÃO EXTAORDINÁRIA DO 
TERCEIROPERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DACÁMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e 
dois, às dez horas e cinco minutos, no Plenário da Câmara Municipal, 
deu-se início a presente Sessão Extraordinária, 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 chamada dos nobres Parlamentares, 
estavam ausentes os Vereadores: Ezequiel Gomes de Sousa, Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento e Raimundo Miguel Martins Silva, 
que tiveram suas ausências justificadas. Havendo número legal, o Sr. 
Presidente declarou aberta a presente Sessão Extraordinária, 
convidando a Senhora Primeira Secretária a proceder na 
apresentação do expediente recebido, que foi: Parecer da Comissão 
de Finanças e Orçamento - referente ao Projeto de Lei n°012/2021; 
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final —
referente ao projeto de Lei n° 012/2021; Emenda modificativa que 
altera o projeto de lei complementar 012/2021 proposta pelo poder 
executivo municipal de Cachoeira do Piriá; (a ser votado em primeiro 
turno); Projeto de Lei n° 012/2021 do Executivo Municipal que 
Consolida a legislação que dispõe sobre o regime de previdência 
social do município de Cachoeira do Piriá, adequando-o as 
disposições da emenda constitucional n° 103-2019 e dá outras 
providências (a ser votado em primeiro turno); Parecer da Comissão 
de Finanças e Orçamento - referente ao projeto de lei n° 001/2022; 
Parecer da comissão de Justiça, Legislação e Redação Final —
referente ao projeto de lei n° 001/2022; Projeto de Lei n° 001/2022 
do Executivo Municipal que Institui o regime de previdência 
complementar no âmbito do município de Cachoeira do Piriá; Fixa o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 
regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição 
Federal; Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência 
complementar e dá outras providências (a ser votado em primeiro 
turno). Prosseguindo, S. Exa, anunciou a Ordem do Dia, convidando 
o vereador José Aviz de Sousa a proceder na leitura do parecer da 
comissão de finanças referente ao projeto de lei 012/2021. Em 
seguida, o parecer foi submetido a discussão e votação, sendo 
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aprovado 'a unanimidade pelo plenário. Logo após, o vereador 
Adenilton Ferreira dos Santos procedeu a leitura do parecer da 
comissão de justiça, legislação e redação final — referente ao projeto 
de lei n° 012/2021. Após discussão do mesmo, foi aprovado a 
unanimidade pelo plenário. Continuando, a diretora administrativa 
procedeu a leitura da Emenda modificativa que altera o projeto de lei 
complementar 012/2021. Em discussão a está manifestou-se contra 
o vereador Adenilton Ferreira dos Santos. Após discussão, foi a 
matéria aprovada por maioria pelo plenário, em primeiro turno. 
Prosseguindo o Sr. Presidente colocou em discussão o projeto de lei 
012/2021. Após discussão deste, o mesmo foi aprovado por maioria 
pelo plenário, em primeiro turno, votando contra o vereador Adenilton 
Ferreira dos Santos. O Sr. Presidente convidou o vereador José Aviz 
de Sousa a proceder na leitura do parecer da comissão de finanças 
e orçamento - referente ao projeto de lei 001/2022. Após discussão 
da matéria, foi a mesma aprovada por unanimidade pelo plenário. O 
vereador Adenilton Ferreira dos Santos procedeu na leitura do 
parecer da comissão de justiça, legislação e redação final — referente 
ao projeto de lei n° 001/2022. Após discussão da matéria, foi a 
mesma aprovada por unanimidade pelo plenário. Logo após, o Sr. 
Presidente colocou em discussão o projeto de lei n° 001/2022 do 
executivo municipal. Ao ser submetida a votação, foi a presente 
matéria a unanimidade pelo plenário em primeiro turno. 
Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação a 
deliberação para que as matérias apresentadas na ordem do dia 
sejam votadas em segundo turno em sessão extraordinária ainda 
nesta data. Foi a proposta aprovada por unanimidade pelo plenário. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão às 
11:40h, antes porém, convocando o Parlamento para Sessão 
Extraordinária a realizar-se dez minutos após o encerramento desta 
Sessão Extraordinária. PLENÁRIO "ANTONIO DOS ANJOS 
MESQUITA", 24 DE JUNHO DE 2022. 
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