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PODER LEGISLATIVO 

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

Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às 
dezenove horas e quinze 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 a Vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento, que teve sua ausência justificada. 
Havendo número legal, S. E< abriu os trabalhos, convidando a 
senhora primeira secretária a proceder na apresentação do 
expediente recebido, que foi: Parecer da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei n° 004/2022 de 
iniciativa do Poder Executivo Municipal; Parecer da Comissão 
Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final, referente ao 
projeto de lei n° 004/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal; 
Projeto de Lei n° 004/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal 
— "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cachoeira do 
Piriá para o exercício de 2023" (a ser votado em primeiro turno); 
Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação 
Final, referente ao projeto de lei n° 005/2022 de iniciativa do Poder 
Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 005/2022 de autoria do Poder 
Executivo Municipal — "Institui a semana do bebê no âmbito do 
Município de Cachoeira do Piriá; Parecer da Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei n° 006/2022 de 
iniciativa do Poder Executivo Municipal; Parecer da Comissão 
Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final, referente ao 
projeto de lei n° 006/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal; 
Projeto de Lei n° 006/2022 de autoria do Poder Executivo Municipal 
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— "Autoriza a alteração do limite para cobertura de créditos adicionais 
suplementares para o exercício de 2022"; Logo após, S.Ex.a 
anunciou a Ordem do Dia, onde o Vereador José Aviz de Sousa 
procedeu à leitura do Parecer da Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento referente ao projeto de lei n° 004/2022. Em discussão 
ao mesmo, o vereador Ezequiel Gomes de Sousa ressaltou que para 
a convocação desta Sessão Extraordinária, não constavam os 
projetos de lei n° 004 e 005/2022 de iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Nesse sentido, o Sr. Presidente retirou de pauta as 
matérias ora mencionadas, permanecendo apenas o projeto de lei n° 
006/2022. Em continuidade, foram lidos os pareceres das comissões 
permanentes de finanças e orçamento e de justiça, legislação e 
redação final referentes ao projeto de lei n° 006/2022. Em discussão 
a este, o vereador Ezequiel Gomes de Sousa justificou seu voto 
contrário à aprovação da presente matéria, ressaltando que em 2021 
votaram uma suplementação que deveria ter sido utilizada no âmbito 
do município no decorrer deste ano. Frisou que solicitaram do 
Executivo relatório especificando onde seria investido essa nova 
suplementação e, que não obtiveram nenhuma resposta por parte do 
Poder Executivo, omitindo assim informações de transparência 
pública. O vereador Raimundo Miguel Martins Silva manifestou seu 
voto contrário à presente matéria, pois o mesmo não especifica onde 
será investido a suplementação ora solicitada. Ressaltou ainda que 
poucas coisas foram feitas no município para justificar o uso da 
suplementação votada no orçamento para 2022. O vereador 
Adenilton Ferreira dos Santos ressaltou que de acordo com 
Assessoria Contábil do Executivo Municipal, foi explanado que a 
arrecadação em 2022 foi bem maior do que se havia previsto, 
portanto, a necessidade da alteração do limite para cobertura de 
créditos adicionais suplementares. Ressaltou que há uma 
necessidade de explanação por parte do Executivo para onde será 
investido a referida suplementação. Nesse sentido, justificou seu voto 
contrário à aprovação da presente matéria. O vereador Nilo Ferreira 
da Costa mencionou consenso entre esta Casa e Assessoria 
Contábil para votação da presente matéria, ressaltando a 
necessidade da aprovação da mesma, pois irá contribuir para obras 
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no município, conserto de máquinas e pagamentos de folha de 
pessoal. Manifestando seu apoio à aprovação da matéria. Os 
vereadores Nazareno de Lima Dias e Efìgênia de Oliveira Silva se 
manifestaram favoráveis à aprovação da matéria. O vereador José 
Aviz de Sousa mencionou a responsabilidade de cada Parlamentar, 
ressaltando a necessidade de ajudar a Gestão Municipal a se 
conduzir. Manifestou apoio à aprovação da presente matéria. Os 
vereadores Edivano João de Sousa, Francisco das Chagas Holanda 
de Brito, Valdiclenes Ferreira Gomes e Maria Leila Silva Pontes 
demonstraram-se favoráveis à aprovação da matéria, ressaltando 
vários benefícios que o mesmo irá proporcionar aos munícipes. O si. 
Presidente ressaltou que houve discussão deste Parlamento com 
Assessoria Contábil em relação à presente matéria. Nenhum 
vereador mais se manifestando, S. Exa. Colocou a matéria em 
votação, sendo a mesma aprovada por maioria em primeiro turno. 
Votaram contra a matéria, os vereadores: Ezequiel Gomes de Sousa, 
Raimundo Miguel Martins Silva e Adenilton Ferreira do Santos. 
Prosseguindo, o sr. Presidente colocou a matéria em segunda 
discussão, onde na oportunidade, os vereadores Ezequiel Gomes de 
Sousa e Raimundo Miguel Martins Silva reafirmaram suas 
justificativas contrárias à aprovação da presente matéria. Nenhum 
vereador mais se manifestando, S. Exa. Colocou em votação o 
projeto de lei n° 006/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal. 
O mesmo foi aprovado por maioria em segundo turno, tendo votado 
contra os vereadores Ezequiel Gomes de Sousa, Raimundo Miguel 
Martins Silva e Adenilton Ferreira dos Santos. Nada mais havendo a 
tratar, discutir ou votar, S. Ex.a encerrou os trabalhos às 20:56h, 
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", 30 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
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