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ATADA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA GAMARA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

Aos treze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às 
nove horas e treze 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 Parlamentares Nilo Ferreira da Costa e José Aviz 
de Sousa, 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° 005/202 de autoria do Francisco das Chagas H. 
de Brito, solicita a "Construção de uma quadra de futebol de areia na 
vila do Alegre". Requerimento n° 004/2022 do Vereador Edivano 
João de Sousa, solicita a "Realização da festa de aniversário do 
nosso município na dia 28 de dezembro", Requerimento n° 007/2022 
do vereador Nazareno de Lima Dias, solicita a "Instalação de circuito 
de câmeras de segurança nas ruas e avenidas desta cidade"; 
Requerimento n° 001/2022 do Vereador Raimundo Miguel M. Silva, 
solicita a "Reforma e ampliação da Escola José Cavalcante Filho —
Vila Amadeu"; Requerimento n° 011/2022 do Vereador Ezequiel 
Gomes de Sousa, solicita a "Extensão da rede elétrica na vila da 
Cigana"; Requerimento n°012/2022 do Vereador Ezequiel Gomes de 
Sousa, em reforço a requerimento do Vereador José Aviz de Sousa;
solicita a "Captação de água do Rio Gurupi, com tratamento e 
distribuição às residências da vila do Cigana"; Ofício n° 010/2022 do 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa, solicitando espaço para uso na 
tribuna por 10 minutos na Sessão Ordinária do dia 13 de setembro. 
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Logo após, S.Ex.a anunciou a Ordem do Dia, onde os requerimentos 
em pauta foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. 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, apresentou 
relatório da audiência que teve com o Presidente do IPMCP, 
agradecendo inicialmente pela receptividade naquele instituto de 
previdência. Solicitou oficio ao Executivo tendo em vista o pagamento 
do débito do município junto ao instituto de previdência do município. 
Fez menção ainda ao ofício encaminhado pelo Executivo Municipal 
tendo em vista a devolução do valor de R$ 3.000.000 do IPMCP à 
Prefeitura, ressaltando ainda, o nobre Vereador, ser esta uma atitude 
totalmente ilegal. Prosseguindo, foi anunciada a Ordem de 
Explicações Pessoais. O Vereador Francisco das Chagas Holanda 
de Brito fez agradecimentos à Secretaria de Obras pela reforma da 
ponte da vila da Cigana e parabenizou os trabalhos realizados no 
município. O Vereador Nazareno de Lima Dias demonstrou 
satisfação pela parceria dos nobres vereadores. Parabenizou 
programação da independência na vila Seringal. O Vereador Edivano 
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Sessão, ressaltando a importância da cultura no município. 
Parabenizou evento da independência realizado nesta cidade. 
Parabenizou Executivo e Secretaria de Obras pela reforma da ponte 
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congratulou-se com a família do Sr. Eurico pelo falecimento do seu 
filho Júnior. Congratulou-se com vereador Edivano pelo seu 
requerimento, solicitando q seja incluído a festa junina e o desfile 
cívico de independência . Solicitou recuperação dá estrada vicinal que 

liga a BR 316 à comunidade Vila Amadeu. O Vereador Ezequiel 
Gomes de Sousa agradeceu apoio a sua matéria apresentada nesta 
Sessão. Ressaltou que as estradas vicinais não estão sendo 
recuperadas e sim apenas raspadas. Solicitou oficio à Secretaria de 
Obras, tendo em vista a explanação sobre o real motivo da 
paralisação do sistema de abastecimento de água potável na vila 
Camiranga. Lamentou falecimento do jovem esportista Júnior no 
último sábado. Fez menção a escola da vila Boa Esperança, 
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ressaltando que aquela foi uma solicitação de sua autoria. A 
Vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento congratulou-se 
com pronunciamento do vereador Miguel. Solicitou oficio á Secretaria 
de Saúde, tendo em vista a explanação sobre qual carro está locado 
para a vila Alto Bonito para atendimento â saúde daquela 
comunidade. Solicitou ainda limpeza e iluminação pública daquela 
comunidade. Parabenizou as escolas que realizaram programações 
da independência do Brasil. O Vereador Adenilton Ferreira dos 
Santos mencionou que foi procurado pelos moradores da vila dos 
Najás tendo em vista o atendimento com transporte escolar 
solicitando a recuperação do ramal daquela comunidade. Solicitou 
ofício à Escola Adriano Gonçalves tendo em vista a explanação dos 
motivos pelos quais não há professores suficientes para atender as 
disciplinas escolares daquela escola. Solicitou oficio tendo em vista 
a recuperação da estrada vicinal Combate ao Cigana. E ainda, a 
iluminação pública na vila dos Tatus. Ressaltou que na gestão atuai 
não houve votação de parcelamento das dívidas do executivo junto 
ao IPMCP, ressaltando a necessidade da quitação do débito do 
executivo com aquele instituto de previdência. Parabenizou 
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realizadas com os jovens. Parabenizou escola Ademir Oliveira e 
demais escolas do município que realizaram programações da 
independência. O Sr. Presidente ressaltou que em alguns dias serão 
recuperadas as estradas da comunidade Combate e Najás. A 
Vereadora Maria Leila Silva Pontes parabenizou executivo e 
secretaria de obras pela recuperação da ponte da vila Cigana. A 
Vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes convidou a todos para a festa 
rla AccPmhIPia rla I7ai ic na vila Fnrri i7inhn nn nrnvimn cáharin 

Parabenizou escolas pela semana da pátria. Parabenizou 
recuperação da escola da vila Boa Esperança. Lamentou situação do 
débito do executivo junto ao IPMCP. Solicitou ofício tendo em vista a 
recuperação da estrada que liga Igarapé de Areia à comunidade Rua 
Nova. O Sr. Presidente v agradeceu parceria dos nobres 
Parlamentares Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Ex.a 
encerrou os trabalhos às 11:23h, antes, porém, determinando a 
lavratura da presente ata, que lida e achada de acordo, será assinada 
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pela Mesa Diretora e demais Vereadores. PLENÁRIO "ANTONO 
DOS ANJOS MESQUITA", 13 DE SETEMBRO DE 2022. 
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