
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
PODER LEGISLATIVO 

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

Aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às 
nove horas e dezoito 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 Adenilton Ferreira dos Santos, 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° 
007/2022 de autoria do Vereador Francisco das Chagas Holanda de 
Brito — solicita "Recuperação de 10 km de ramal com construção de 
pontes e bueiros no percurso denominado Ramal do Tatajuba"; 
Requerimento n° 007/202 de autoria do Vereador Edivano João de 
Sousa, solicita a "Reforma e ampliação do prédio escolar da vila 
Barraca da Farinha". Requerimento n° 008/2022 do Vereador 
Edivano João de Sousa, solicita a "Reforma e ampliação do prédio 
escolar da vila Santa Cruz — km 114"; Requerimento n° 014/2022 do 
vereador Ezequiel Gomes de Sousa, solicita a "Reconstrução da 
quadra poliesportiva da vila Alto Bonito"; Requerimento n° 015/2022 
do vereador Ezequiel Gomes de Sousa, solicita a "Manutenção do 
ramal da comunidade Água Preta Requerimento n° 006/2022 da 
Vereadora Maria Bernadete Bessa do Nascimento, solicita a 
"Reforma do prédio da Escola Municipal Ademir Oliveira, nesta 
cidade" Requerimento n° 003/2022 da Vereadora Valdiclenes 
Ferreira Gomes, solicita a "Revitalização da quadra de esportes da 
vila Enche Concha, transformando-a em ginásio poliesportivo"; 
Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação 
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Final, referente ao projeto de lei n° 002/2022 de autoria do Vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa; Projeto de Lei n° 002/2022 de autoria do 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa — Dispõe sobre o fornecimento 
gratuito de uniformes aos alunos matriculados na rede municipal de 
ensino de Cachoeira do Piriá"; Projeto de Lei n° 003/2022 do 
Vereador Nazareno de Lima Dias — "Determina a criação de abrigo 
de acolhimento especial e temporário, e políticas públicas para 
garantir, proteger e ampliar os direitos das mulheres vítimas de 
violência doméstica e dá outras providências" — a ser encaminhado 
à Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final. 
Projeto de Lei n° 004/2022 de iniciativa do Poder Executivo Municipal 
— "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 — a ser 
encaminhado às Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento 
e de Justiça, Legislação e Redação Final. Logo após, S.Ex.a 
anunciou a Ordem do Dia, onde os requerimentos, Parecer e Projeto 
de Lei 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° 003/2022 de autoria do Vereador Nazareno de Lima Dias. 
Encaminhou ainda às Comissões Permanentes de Finanças e 
Orçamento e de Justiça, Legislação e Redação Final o Projeto de Lei 
n° 004/2022 do Executivo Municipal (LOA 2023). Prosseguindo, foi 
anunciada a Ordem de Explicações Pessoais. O vereador Ezequiel 
Gomes de Sousa solicitou ofício conselho de alimentação escolar, 
bem como à Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a 
prestação de contas da merenda escolar. Lamentou condições das 
estradas vicinais do município. Ressaltou que muitos servidores do 
quadro da prefeitura estão com atraso em seus pagamentos. 
Lamentou as condições em que se encontra a educação da Vila São 
Jorge, onde os alunos não dispõem nem ao menos de cadeiras para 
sentarem. O vereador Raimundo Miguel Martins Silva fez convite 
para a cavalgada a realizar-se no dia 20 de novembro na vila Cidapá. 
Parabenizou autores das matérias apresentadas nesta sessão. 
Solicitou manutenção da estrada de Vila Amadeu. Lamentou o atraso 
no pagamento dos servidores municipais. Ressaltou o barulho e 
incômodo de motos com descargas cadron na cidade. O vereador 
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José Aviz de Sousa parabenizou eleitores que foram às urnas 
exercer suas cidadanias nas últimas eleições. Parabenizou postura 
dos nobres parlamentares. Parabenizou assessorias jurídica e 
contábil desta Casa. Solicitou ao secretário de obras, a viabilização 
na recuperação de pontes e estradas vicinais. Lamentou tentativa de 
assalto ocorrido durante essa semana no município. A vereadora 
Maria Bernadete Bessa do Nascimento parabenizou o Clube de 
Desbravadores Guerreiros da Fé pelo trabalho realizado com jovens 
e adolescentes nesta cidade, parabenizando, ainda a fanfarra do 
referido Clube. Lamentou a falta de segurança pública no município, 
ressaltando a necessidade da realização de audiência pública. 
Mencionou a necessidade de revitalização das estradas vicinais no 
município, antes que o inverno chegue e deixe várias comunidades 
ilhadas. O vereador Francisco das Chagas Holanda de Brito 
lamentou falecimento do vigia da unidade de saúde da vila Guajará. 
O vereador Nazareno de Lima Dias lamentou condições das pontes 
e estradas vicinais do município. O vereador Edivano João de Sousa 
agradeceu população Cachoeira Piriaense pelo ato democrático nas 
últimas eleições, bem como eleição do candidato Luís Inácio Lula da 
Silva, fazendo votos de boa administração ao mesmo. A vereadora 
Maria Leila Silva Pontes parabenizou ato democrático nas últimas 
eleições presidenciais. A vereadora Valdiclenes Ferreira Gomes 
mencionou a situação em que se encontra Cachoeira do Piriá, 
frisando as pontes e estradas vicinais que necessitam de 
recuperação. O Sr. Presidente agradeceu parceria dos nobres 
Parlamentares. Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Ex.a 
encerrou os trabalhos às 11:21h, 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 ANJIS MESQUITA", 08 DE NOVEMBRO DE 2022. 
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