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

Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 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 Secretár ia procedeu na verificação 

dos nobres Vereadores, estando ausente os Parlamentares Ezequiel 
Gomes de Sousa e Maria Bernadete Bessa do Nascimento, que 
tiveram suas ausências justificadas. Havendo número legal, S. Exa 
abriu os trabalhos deste período legislativo. Não havendo matéria a 
ser apresentada na pauta recebida, agradeceu a presença do Sr. 
Luis Dieggo da Fonseca, Presidente do IPASECAP. Em seguida, 
anunciou a ordem do dia, franqueando a palavra ao vereador que 
dela quisesse fazer ouso. O vereador Francisco das Chagas Holanda 
de Brito agradeceu a presença dos secretários e do presidente do 
IPASECAP. Agradeceu a entrega da ambulância para a comunidade 
da Cigana e da pá carregadeira, agradeceu o Deputado Celso 
Sabino; agradeceu o Sr. Prefeito Municipal pelos trabalhos no 
Município. O vereador Nilo Ferreira da Costa destacou as conquistas 
alcançadas para o município de Cachoeira do Piriá, agradecendo ao 
Gestor Municipal e aos colegas Vereadores. O vereador Adenilton 
Ferreira dos 
Santos agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estarem 
presentes em mais uma Sessão. Destacou a importância do papel 
dos Vereadores para o desenvolvimento do município. Rogou a Deus 
que abençoe o nosso município. Por último, frisou a necessidade de 
harmonia de autonomia entre os poderes. O vereador Edivano João 
de Sousa rogou a Deus que dê saberia a todos para darem 
continuidade aos trabalhos no município. Demonstrou satisfação pela 
conquista de uma ambulância para a Comunidade da Cigana, bem 
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como da pá carregadeira recebida no município. O vereador 
Nazareno de Lima Dias agradeceu a Deus pela vida de todos. 
Destacou que todos os trabalhos realizados no município são 
direcionados para o benefício da população. Em seguida, o Sr. 
Presidente convidou o Sr. Prefeito Municipal a adentrar no plenário. 
O vereador Raimundo Miguel Martins Silva demonstrou seu 
sentimento de luto a família da falecida Raimunda de Fatima 
Damasceno do Nascimento, rogando a Deus que conforte o coração 
da Diretora Administrativa, Claudia Damasceno, devido ao 
falecimento de sua mãe. Ao cumprimentar os secretários municipais 
presentes, pediu para que a administração zele pelas estradas 
vicinais do nosso município. O Sr. Presidente Cumprimentou o 
Gerente do Banco do Estado do Pará nesta cidade, o convidando a 
adentrar no Plenário. O vereador José Aviz de Sousa agradeceu o 
Sr. Prefeito, bem como os senhores secretários municipais, o 
Presidente do IPMC, pela presença nesta Sessão. Direcionou a fala 
ao Sr. Prefeito, agradecendo o mesmo pelos trabalhos no município. 
Solicitou ao Sr. Prefeito, a disponibilização de maquinários para 
trabalhos nas estradas vicinais. Parabenizou S. Exa pela aquisição 
de uma pá carregadeira para o município. Demonstrou pesar à 
família da Diretora Administrativa, Claudia Damasceno, elevando 
seus sentimentos de pêsames aos mesmos. Demonstrou satisfação 
com o Sr. Prefeito, pelo respeito com o Parlamento Municipal. 
Agradeceu ao Senador Zequinha Marinho pelo carinho com o 
município. O vereador Edivano João de Sousa fez agradecimento 
aos secretários pela presença na sessão, ao Sr. Prefeito pelos 
trabalhos no município, incluindo a entrega da ambulância e da pá 
carregadeira. O vereador Adeni►ton Ferreira dos Santos agradeceu 
presença dos secretários municipais e do Sr. Prefeito. Parabenizou 
S.Exa pelas aquisições para o município, destacando a 
responsabilidade do Sr. Prefeito com o recurso público, uma vez que 
a aquisição da pá carregadeira foi feita com recursos próprios do 
município. O vereador Raimundo Miguel Martins Silva cobrou 
iluminação pública e limpeza das ruas do interior do município, e 
agradeceu as aquisições, destacando que as mesmas são para o 
benefício da população. O vereador Nilo Ferreira da Costa, destacou 
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a responsabilidade dos gestores e secretários municipais com a 
população de Cachoeira do Piriá. A vereadora Efigênia de Oliveira 
Silva agradeceu a presença de todos. Agradeceu o Sr. Prefeito pelo 
compromisso e responsabilidade junto ao município. A vereadora 
Maria Leila Silva Pontes demonstrou gratidão com a presença do Sr. 
Prefeito e secretários municipais. Se dirigiu à secretária de 
assistência social, desejando à mesma um bom trabalho, 
Parabenizou a secretária de educação e o Sr. Prefeito pelas reformas 
nas escolas do município. Deixou votos de luto à família da Diretora 
Administrativa Claudia Damasceno pelo falecimento da sua Mãe. A 
vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes demonstrou satisfação com a 
presença do Sr. Prefeito. Desejou boas vinda aos secretários 
presentes no parlamento. Agradeceu a Deus pela oportunidade de 
estar presente em mais uma sessão. Agradeceu e parabenizou o Sr. 
Prefeito pela entrega da ambulância na comunidade da Cigana. 
Parabenizou a secretária de educação pelos trabalhos na sua área, 
agradeceu o secretário de agricultura e os demais. Agradeceu a 
deputada Diana Belo pela emenda parlamentar da aquisição da 
ambulância. Deixou condolências a Diretora Administrativa Claudia 
Damasceno pelo falecimento da sua Mãe, pedindo a Deus que 
conforte o seu coração. O Sr. Raimundo Nonato Alencar Machado —
Prefeito Municipal - agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 
presente nesta Sessão. Demonstrou pesar à família da Diretora 
Administrativa Claudia Damasceno pelo falecimento da sua Mãe. 
Rogou a Deus que lhe dê uma boa recuperação. Agradeceu a 
parceria dos nobres vereadores junto ao Executivo. Agradeceu o 
convite, cumprimentando os secretários municipais, o gerente do 
Banpará, bem como ao Sr. Paulo Zildene pelos trabalhos de 
transmissão da Sessão. Lembrou sua presença nesta Casa durante 
sua posse. Falou sobre os trabalhos de combate à pandemia no 
município. Se dirigiu ao vereador Raimundo Miguel Martins Silva, 
informando a aquisição de material para manutenção da iluminação 
pública no município. Fez menção às reformas das Unidades de 
Saúde e da manutenção das estradas vicinais. Informou o avanço no 
sistema de abastecimento de água no município. Ressaltou que se 
sente feliz com as parabenizações recebidas dos nobres vereadores. 
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Fez menção ainda sobre as obras que estão prestes a serem 
inauguradas no município, bem como sobre os planos futuros de 
obras a serem iniciadas. Deixou suas considerações aos nobres 
vereadores, declarando sua disponibilidade para atender aos 
pedidos dos mesmos. O Sr. Presidente agradeceu o Sr. Prefeito pela 
presença na Casa, solicitando ao mesmo que continue visitando o 
Parlamento. Cumprimentou e agradeceu a todos Presentes. 
Agradeceu o Sr. Prefeito pela entrega da ambulância e da pá 
carregadeira no município. Colocou-se à disposição do Sr. Prefeito 
para ajudar o mesmo no que venha beneficiar a população de 
Cachoeira do Piriá. Agradeceu os funcionários da Casa. Deixou seus 
sentimentos junto à Diretora Administrativa pelo falecimento de sua 
mãe, agradecendo a mesma pelos trabalhos relevantes nesta Casa. 
Deixou seus agradecimentos a todos. Nada mais havendo a tratar, 
discutir ou votar, S. Exa encerrou os trabalhos às 11:24h, antes, 
porém, determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada 
de acordo, será assinada pela Mesa Diretora e demais Vereadores. 
PLENÁRIO "ANTONO DOS ANJOS MESQUITA", 16 DE AGOSTO 

-DE 2022. 
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