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CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
PODER LEGISLATIVO 

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

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, 
às nove horas e dez minutos, no Plenário da Câmara Municipal, deu-
se início a presente Sessão Ordinária, presidida pelo DD Vereador 
Fernando Ferreira Farias, auxiiiado peias Vereadoras: Vaidicienes 
Ferreira Gomes - Vice Presidente, Maria Leila Silva Pontes e Efígêriia 
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 Parlamentares Francisco das Chagas Holanda 
de Brito e Maria Bernadete Bessa do Nascimento, que tiveram suas 
ausências justificadas. Havendo número legal, S. Exa 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 Adenilton Ferreira dos Santos —
solicita - "Instalação das traves do campo de futebol da vila da 
Cigana' Requerimento n° 003/2022 de autoria do vereador Edivano 
João de Sousa — solicita "Construção de pontos comerciais ao lado 
ao lado da praça do relógio, em frente à BR 316' Requerimento n° 
010/2022 de autoria do vereador Ezequiel Gomes de Sousa — solicita 
"Confecção e distribuição gratuita do fardamento escolar dos alunos 
da rede municipal de ensino"; e ofício n° 009/2022 do Vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa, solicitando espaço para uso na tribuna 
por 10 minutos na Sessão Ordinária do dia 23 de agosto. Logo após, 
S.Exa anunciou a Ordem do Dia, onde os requerimentos em pauta 
foram discutidos, votados e aprovador por unanimidade. Com uso da 
palavra, o vereador Adenilton Ferreira dos Santos solicitou ofício ao 
setor de tributos da Prefeitura Municipal, solicitando que seja 
informado a esta Casa, os critérios para renovação de Alvará nos 
pontos comerciais do mercado municipal desta cidade. Em seguida, 
o Sr. Presidente franqueou a palavra ao vereador Ezequiel Gomes 
de Sousa, onde fez uso da palavra por dez minutos, de acordo com 
solicitação feita através de ofício. Na oportunidade, solicitou a 
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inclusão em seu requerimento a desvinculação de cores partidárias 
nos uniformes escolares da rede municipal. Prosseguindo, foi 
anunciada a Ordem de Explicações Pessoais. O Vereador Nazareno 
de Lima Dias citou as reinaugurações da creche municipal e uma 
escola municipal acontecidas no dia 22/08/2022, nesta cidade. O 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa solicitou oficio ao IPASECAP 
solicitando audiência com presidente do instituto. O nobre Vereador 
ainda solicitou oficio ao Sr. Prefeito, tendo em vista a disponibilização 
de um eletricista à escola Esperança para a realização de reparos de 
instalação elétrica no prédio da mesma. O vereador Raimundo 
Miguel Martins Silva parabenizou os nobres colegas que 
apresentaram requerimentos. Parabenizou a Gestão Municipal pelas 
reinaugurações das escolas e pelo início das obras de alargamento 
da rua do comércio nesta cidade. Convidou, em nome do Padre 
Deusamado para o círio na comunidade Enche Concha, a realizar-se 
no próximo domingo. O vereador Edivano João de Sousa agradeceu 
apoio recebido em seu requerimento. Parabenizou o Sr. Prefeito pela 
reforma e ampliação de duas escolas na sede do município, e pela 
obra de alargamento da rua do comércio. O Vereador Adenilton 
Ferreira dos Santos solicitou ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 
solicitando informações sobre a não disponibilização de uma 
ambulância no dia 22/08/2022 para atender uma senhora gestante 
em trabalho de parto que necessitou se deslocar a outro município 
para atendimento médico. Parabenizou a Gestão pelos trabalhos 
realizados. Solicitou oficio ao Sr. Prefeito, solicitando a 
disponibilização de um servidor para organizar o trânsito nesta 
cidade. O vereador Ezequiel Gomes, em aparte, solicitou oficio ao 
DENIT, tendo em vista a implantação de lombadas nas proximidades 
ao Auto Posto Cachoeira. O vereador José Aviz de Sousa 
parabenizou o Sr. Prefeito pelos trabalhos realizados em Cachoeira 
do Piriá. Parabenizou os deputados que trouxeram melhorias para o 
município. O vereador Nilo Ferreira da Costa parabenizou os nobres 
vereadores pelos requerimentos apresentados. Repudiou o episódio 
ocorrido no dia 22/08/2022 onde não foi disponibilizado uma 
ambulância para uma paciente gestante. A vereadora Maria Leila 
Silva Pontes fez menção à reforma e ampliação da creche municipal 
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e da Escola Faustino de Brito, disse. Parabenizou o Sr. Prefeito pelos 
trabalhos realizados. Ressaltou que aguarda também a reforma da 
Escola Ademir Oliveira. A vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes 
agradeceu a Deus pela oportunidade da vida e de estar presente em 
mais uma sessão. Parabenizou o Sr. Prefeito pelas reinaugurações 
das escolas ocorridas no dia 22/08/2022 e parabenizou os colegas 
pelas matérias apresentadas. O Sr. Presidente agradeceu o Sr. 
Prefeito pelas obras de reforma e ampliação entregues no dia 22/08. 
Agradeceu os vereadores pelos requerimentos apresentados. Nada 
mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Exe encerrou os trabalhos 
às 11:25h, 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", 23 DE AGOSTO DE 2022. 
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