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PODER LEGISLATIVO 

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

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e 
dois, às nove horas e dezesseis 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 presente todos os Parlamentares. 
Havendo número legal, S. Exa abriu os trabalhos, convidando a 
senhora primeira secretária a proceder na apresentação do 
expediente recebido, que foi: Requerimento n°016/2022 do vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa, solicita a "Construção de uma casa da 
cultura na Vila da Cigana"; Requerimento n° 017/2022 do vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa, solicita a "Confecção/compra de lixeiras 
seletivas para as comunidades: Jiboia, Cigana, Rua Nova, Alto 
Bonito, Camiranga, Itamoari e Bela Vísta'; Parecer da Comissão 
Permanente de Justiça, Legislação e Redação Final, referente ao 
projeto de lei n° 003/2022 de autoria do Vereador Nazareno de Lima 
Dias; Projeto de Lei n° 003/2022 de autoria 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". Projeto de Lei n° 005/2022 do Executivo 
Municipal — Institui a semana do bebê no âmbito do município de 
Cachoeira do Piriá (a ser encaminhado à Comissão Permanente de 
Justiça, Legislação e Redação Final); Projeto de Lei n° 006/2022 do 
Executivo Municipal — Autoriza a alteração do limite para cobertura 
de créditos adicionais suplementares para o exercício de 2022 (a ser 
encaminhado às Comissões Permanentes de finanças e Orçamento 
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e de Justiça, Legislação e Redação Final) e ofício n° 018/2022 do 
Vereador Ezequiel Gomes de Sousa — solicita espaço de 10 minutos 
para uso da palavra na ordem de explicações pessoais, para tratar 
assunto referente ao orçamento anual 2022. 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° 005/2022 
de autoria do Poder Executivo Municipal. Encaminhou ainda às 
Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e de Justiça, 
Legislação e Redação Final o Projeto de Lei n° 006/2022 do 
Executivo Municipal. Logo após, fez uso da palavra o vereador 
Ezequiel Gomes de Sousa fez lembrar o orçamento votado em 2021 
para o exercício de 2022, enfatizando a indicação do orçamento por 
unidade orçamentária, ressaltando a não aplicação dos recursos 
orçados. Mencionou o crédito adicional suplementar de 50% que 
seria o suficiente para garantia da execução dos serviços essenciais. 
Ressaltou o déficit previdenciário do município com o IPMCP, os 
problemas com máquinas e estradas, atrasos de pagamento de 
pessoal, relacionando esses fatos ao descumprimento do objetivo 
principal da LOA 2022. Ao anúncio da ordem de explicações 
pessoais, o vereador Nazareno de Lima Dias agradeceu apoio do 
Parlamento pela aprovação do seu projeto de lei apresentado nesta 
Sessão Ordinária. Ressaltou que a estrada da vila do Faveira já está 
sendo feita. O vereador Francisco das Chagas Holanda de Brito 
parabenizou autores das matérias apresentadas nesta Sessão. 
Solicitou oficio secretário Meio Ambiente. A vereadora Maria 
Bernadete Bessa do Nascimento apresentou ofícios destinados ao 
Gestor Municipal, solicitando tubulação da Rua do açaizal na vila 
Enche Concha, bem como a conclusão dos ramais que ligam a 
comunidade Colônia Nova à rua Nova, neste município. O vereador 
José Aviz de Sousa parabenizou o vereador Nazareno pelo seu 
projeto de lei. Congratulou-se com os pares que apresentaram 
matérias referentes às estradas vicinais. O vereador Nilo Ferreira da 
Costa parabenizou as obras realizadas no município. Repudiou 
ausência dos secretários municipais que foram convocados para 
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reunião nesta Casa. O vereador Adenilton Ferreira dos Santos 
parabenizou parlamentares autores de matérias apresentadas nesta 
Sessão. Ressaltou sobre o orçamento votado em 2021 para 2022, 
solicitando que a Gestão esclareça sobre a solicitação de 
suplementação adicional para 2022. Fez menção à pavimentação 
asfáltica nesta cidade, parabenizando a pavimentação da Avenida 28 
de Dezembro e lamentando a operação tapa buracos realizada na 
Rua 07 de Setembro. Solicitou apoio ao lutador Romero Reis, lutador 
de MMA deste município, que representa a cultura e esporte desta 
municipalidade. O vereador Raimundo Miguel Martins Silva solicitou 
oficio à secretaria de agricultura, tendo em vista a disponibilidade do 
trator para Vila Amadeu para gradar terras dos agricultores daquela 
comunidade. Lamentou a falta de conclusão do ramal da referida 
comunidade, bem como de várias outras comunidades do município. 
O vereador Ezequiel Gomes de Sousa apresentou ofícios destinados 
ao Executivo Municipal tendo em vista a conclusão das recuperações 
dos ramais vicinais deste município, bem como a recuperação das 
máquinas que se encontram quebradas no município. Apresentou 
ainda ofício que será encaminhado ao gestor municipal, solicitando 
relatório com notas fiscais referentes ao combustível enviado pelo 
Governador do Estado a este município. A vereadora Maria Leila 
Silva Pontes ressaltou que foi investido muito dinheiro na 
recuperação de estradas vicinais. Ressaltando ainda a necessidade 
de construção de muitas outras vicinais. A vereadora Valdiclenes 
Ferreira Gomes parabenizou o vereador Nazareno pelo projeto de lei 
de sua autoria aprovado nesta sessão. Solicitou ofício executivo, 
tendo em vista as providências para regularização do lixão da vila 
Enche Concha. Solicitou ainda ofício tendo em vista a construção da 
ponte do Rio Igarapé Mirim, bem como a terraplanagem até a vila 
Enche Concha. O sr. Presidente agradeceu a presença de todos. 
Convidou o Parlamento para visitas ao interior do município durante 
o mês de dezembro, para levarem aos munícipes a real situação do 
município. Nada mais havendo a tratar, discutir ou votar, S. Ex.a 
encerrou os trabalhos ás 11:40h, 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", 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 
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