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

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às 
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início a presente Sessão Ordinária, presidida pelo DD Vereador 
Fernando Ferreira Farias, auxiliado pelos Vereadores: Efigênia de 
Oliveira Silva — Vice Presidente, Nilo Ferreira da Costa e Raimundo 
Miguel Martins Silva - Primeiro e Segundo Secretários 
respectivamente. Feita a leitura do Texto Bíblico e entoado o Hino 
Municipal, o Senhor Primeiro Secretário procedeu na verificação dos 
nobres Vereadores, estando ausente os Parlamentares José Aviz de 
Sousa, Valdiclenes Ferreira Gomes e Maria Leila Silva Pontes que 
tiveram suas ausências justificadas. Havendo número legal, S. Exa 
abriu os trabalhos, convidando o senhor primeiro secretário a 
proceder na apresentação do expediente recebido, que foi: 
Requerimento n° 005/202 de autoria do Vereador Edivano João de 
Sousa, solicita a "Instalação de caixa d'água com capacidade de 
15.000 litros para atender os moradores da rua da quadra na vila Alto 
Bonito". Requerimento n° 006/2022 do Vereador Edivano João de 
Sousa, solicita a "Revitalização da praça em frente à agência do 
Banpará, nesta cidade, com reforma da quadra de areia na mesma, 
bem como funcionamento dos pontos comerciais ali existentes"; 
Requerimento n° 013/2022 do vereador Ezequiel Gomes de Sousa, 
solicita a "Implantação de laboratórios de informática nas escolas 
polos deste município"; Requerimento n° 006/2022 do Vereador 
Francisco das Chagas Holanda de Brito, solicita a "Demarcação para 
abertura de rua na antiga rua da serraria na vila Seringal, neste 
município'; Requerimento n° 005/2022 do Vereador Ezequiel Gomes 
de Souse, SOhCiiã ã "Exieirsão da rede eléíiica lia vila da Cigana"; 
Requerimento n° 012/2022 da Vereadora Maria Bernadete Bessa do 
Nascimento, solicita a "Construção de quadra de futebol de areia na 
comunidade Bela Vista"; Projeto de Lei n° 002/2022 de autoria do 
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Vereador Ezequiel Gomes de Sousa — "Dispõe sobre o fornecimento 
gratuito de uniformes aos alunos matriculados na rede municipal de 
ensino de Cachoeira do Piriá" — a ser encaminhado à Comissão 
Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final. 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 encaminhou à Comissão Permanente de Justiça, 
Legislação e Redação Final, o Projeto de Lei n° 002/2022 de autoria 
do Vereador Ezequiel Gomes de Sousa. Prosseguindo, foi anunciada 
a Ordem de Explicações Pessoais. O Vereador Francisco das 
Chagas Holanda de Brito agradeceu a todos pela aprovação de sua 
matéria apresentada nesta Sessão. O Vereador Adenilton Ferreira 
dos Santos fez menção à importância a nível nacional da realização 
do censo demográfico, congratulando-se com cada recenseador 
nesta municipalidade. Fez menção ainda ao inverno que se aproxima 
e a necessidade de reparo nas estradas vicinais. Parabenizou a 
entidade Assembleia de Deus pelo evento de jovens no último final 
de semana. Ressaltou a necessidade da designação de um professor 
para a escola Itamoari, pois o atual professor está de atestado 
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da palavra o Sr. Paulo Coordenador do IBGE Bragança, onde na 
oportunidade fez relato das dificuldades que enfrentam para a 
realização do censo como comunidades longínquas e fornecimento 
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comunitários de saúde e parlamento municipal. A Vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento congratulou-se com 
pronunciamento do vereador Adenilton Ferreira em relação ao censo 
demográfico_ Ressaltou a necessidade de carro som r.as 

comunidades avisando quando os recenseadores forem às 
comunidades para melhor divulgação do trabalho e aceitação da 
população em atender os mesmos. Demonstrou tristeza pelo grande 
número de jovens que vivem usando drogas e bebidas em nossa 
cidade, ressaltando ainda a falta de segurança pública no município. 
Agradeceu a Sra Maria Eunice Ribeiro e Vereadora Valdiclenes 
Ferreira, bem como servidores da escola da vila dos Baixinhos peia 
recepção prestada às crianças daquela comunidade em alusão ao 
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Dia das Crianças. Fez menção ainda sobre as péssimas condições 
de estradas e pontes da estrada Areia do Anélis e Igarapé de Areia. 
Fez leitura de ofício expedido por S. Exa solicitando professor para a 
comunidade Itamoari. O Vereador Nazareno de Lima Dias 
congratulou-se com pronunciamento da vereadora Maria Bernadete 
em relação a falta de divulgação na realização do censo demográfico. 
O Vereador Ezequiel Gomes de Sousa agradeceu ao Sr. Presidente 
por encaminhar à Comissão Permanente o seu Projeto de Lei 
002/2022, ressaltando a necessidade da aprovação do mesmo. 
Manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Adenilton Ferreira 
em relação a recuperação de estradas no município. Demonstrou 
indignação com o fato da ausência de professor na vila Itamoari. 
Ressaltou que não fará mais requerimento verbal nesta Casa, pois 
não foi atendido na última solicitação feita. O Vereador Edivano João 
de Sousa ressaltou que esta Casa precisa de mais união entre os 
parlamentares no intuito de melhorias para o município. O Vereador 
Raimundo Miguel Martins Silva parabenizou os professores pela 
alusão ao dia dos professores no último dia 15. Parabenizou os 
Deputados eleitos. Fez menção às péssimas condições da estrada 
vicinal de Vila Amadeu. Solicitou que seja realizada limpeza nos 
cemitérios públicos do município. Solicitou reposição de lâmpadas 
para a quadra de Vila Amadeu. O Vereador Nilo Ferreira da Costa 
fez menção à grande necessidade de recuperação de pontes neste 
município. Ressaltou ainda a necessidade da realização do censo em 
todas as residências da municipalidade. O Sr. Presidente agradeceu 
parceria dos nobres Parlamentares. Nada mais havendo a tratar, 
discutir ou votar, S. Ex.a 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", 18 DE OUTUBRO 
DE 2022. 
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