
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 006/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AMARANTE, ESTADO DO PIAUÍ, REALIZADA NO DIA 14/05/2021, ÀS 
19:00HS 

Aos  quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um(2021), às 
dezenove horas, através de vídeo conferência, reuniram ordinariamente os 
Membros do Legislativo Municipal, para deliberarem sobre matéria constante 
da ordem do dia. Após o Sr Presidente da Mesa Diretora vereador SEBASTIÃO 
DA SILVA CAMPELO, ocupar seu lugar convidou a Vice Presidente, para 
Secretariar a sessão, foi feita a chamada dos vereadores presentes: CLARA 
DAS DORES BRANDÃO SILVA NEIVA; CLÍSTENES VELOSO MOURA; 
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA;  JOSÉ ITAMAR DA SILVA; LUAN CARLOS 
DOS SANTOS BRANDÃO; LUIZA RODRIGUES DE MORAES NETA E 
MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA, que assinaram o livro com os 
Membros da Mesa e demais vereadores. Verificado o número legal para 
deliberações o Sr Presidente declara aberta a sessão com a seguinte frase 
“SOB A PROTEÇÃO DE DEUS DAMOS INICIO AOS NOSSOS TRABALHOS”. 
Logo a seguir o Sr Presidente determina que a Sra  Secretária fizesse a leitura 
da ata anterior, que depois de lida e aprovada será assinada por todos 
vereadores presentes na respectiva sessão. O Sr Presidente pediu um minuto 
de silencio em homenagem póstuma à família do vereador José Itamar, pelo 
falecimento de seu irmão Gilson. Em seguida O Sr Presidente fez 
apresentação dos Projetos apresentados pelos vereadores, como sendo: 
Apresentação e distribuição do Projeto de Lei nº 009/2021 PMA, que dispõe 
sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Leio Orçamentária para o 
exercício de 2022, e dá outras providências. Apresentação e distribuição do 
Projeto de Lei n° 009/2021 CMA, de autoria da vereadora Clara das Dores 
Brandão Silva Neiva, que Institui o Programa de Reabilitação do COVID 19, no 
município de Amarante e dá outras providências. Apresentação distribuição do 
Projeto de Lei n° 010/2021 CMA, de autoria da vereadora Clara das Dores 
Brandão Silva Neiva, que Institui no âmbito do município de Amarante, o 
Programa “CUIDADOR CIDADÃO”, destinado a promover a figura do cuidador 
de pessoas com deficiências ou modalidade reduzida a idosos, estimular em 
atividade e fornecer o respectivo treinamento, e dá outras providências. 
Apresentação e distribuição do Projeto de Lei nº 011/2021 CMA, de autoria da 
vereadora Luiza Rodrigues de Moraes Neta,  que Institui a Coleta do Descarte 
de Lixo Eletrônico e Lixo Tecnológico, na circunscrição do município de 
Amarante- Piauí e dá outras providências.  Moção n° 002/2021 de autoria da 
vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer que seja enviado 
Moção de Aplausos ao Conselho Regional de Enfermagem do Piauí COREN. 
Requerimento n° 007/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores Rodrigues 
Brandão Silva Neiva, requerer que seja encaminhado ofício ao Exmo Senador 
Piauiense Ciro Nogueira, solicitando apoio ao PL 2464/2020, que trata sobre o 
Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem. Requerimento n° 008/2021 de 



autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer que seja 
encaminhado ofício ao Exmo Sr  Prefeito Municipal e ao Exmo Secretário de 
Infraestrutura, pedindo que adotadas medidas para viabilizar a manutenção e 
patrolamento da estrada vicinal que liga o ASSENTAMENTO BACURI  a 
COMUNIDADE COCO DOS GAMAS. Requerimento n°009/2021 de autoria da 
vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer que seja 
encaminhado ofício a EMPRESA  EQUATORIAL ENERGIA, solicitando 
manutenção ou troca de poste danificado na COMUNIDADE ENTRE 
MORROS. Indicação nº 012/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores 
Brandão Silva Neiva, solicitando do Chefe do Executivo, que através do órgão 
competente realize adesão do PROGRAMA SAÚDE COM A AGENTE, que 
visa melhorar os indicadores da saúde, qualidade e a resolutividade dos 
serviços atenção Primária aos Brasileiros, por meio da qualificação técnica dos 
Agentes de Saúde e Agentes de Endemias. Indicação nº 013/2021 de autoria 
da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, solicitando que seja 
encaminhado solicitação de medida de interesse público ao Exmo Sr Prefeito 
Municipal, que sejam adotadas medidas, junto ao órgão responsável para 
viabilizar a manutenção e troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública 
localizada na Comunidade ENTRE MORROS, ZONA RURAL DE AMARANTE. 
Indicação nº 014/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva 
Neiva, solicitando que seja encaminhado solicitação de medida de interesse 
público ao Exmo Sr Prefeito Municipal, que sejam adotadas medidas, junto ao 
órgão responsável para viabilizar a manutenção e troca de lâmpadas dos 
postes de iluminação pública localizados na COMUNIDADE CALDEIRÃO, zona 
Rural de Amarante.  Indicação nº001/2021 de autoria do vereador Luan Carlos 
dos Santos Brandão, solicitando tomada de medidas de providências legais 
com intuito de alocar barracas durante os festejos de Amarante. Projeto de Lei  
nº  005/2021 PMA,  que dispõe sobre a Criação da Taxa de Licenciamento 
Ambiental Municipal e dá outras providências. A matéria entrou para a segunda 
discussão. Projeto de Lei nº 006/2021 PMA, que Abre Crédito Adicional 
Especial no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 1.156.800,00 ( HUM 
MILHÃO CENTO E CINQUENTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS). A 
matéria entrou para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 005/2021 CMA de 
autoria do vereador Márcio Vilarinho Prado, que reconhece  a pratica da 
atividade física e do exercício físico como essenciais para a população de 
Amarante declara a Essencialidade dos estabelecimentos de prestação de 
serviços de educação física públicos ou privados como forma de prevenir 
doenças físicas e mentais no âmbito do Município de Amarante-PI, mesmo em 
tempos de crises ocasionadas por moléstias por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. A matéria entrou para a segunda discussão. Projeto de Lei 
nº 006/2021 CMA, de autoria da vereadora Luiza Rodrigues de Moraes Neta, 
que declara de utilidade pública o SINDICADO DOS TRABALHADORES 
RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE 
AMARANTE/PIAUÍ. A matéria entrou para a segunda discussão. Projeto de Lei 



n° 007/2021 CMA, de autoria do vereador Sebastião da Silva Campelo, que 
dispõe sobre a denominação da Rua Teodorico Sebastião Campelo, ao 
logradouro público ( sem denominação), no bairro loteamento Novo Limoeiro e 
dá outras providências. A matéria entrou para a segunda discussão. Projeto de 
Lei nº 008/2021 CMA, de autoria do vereador Sebastião da Silva Campelo, que 
dispõe sobre a denominação da Rua Hélio Bispo Feitosa, ao logradouro público 
( sem denominação), no bairro Loteamento Novo Limoeiro e dá outras 
providências. A matéria entrou para a segunda discussão. O Sr Presidente 
pediu um minuto de silencio em homenagem póstuma pelo falecimento do 
irmão vereador José Itamar, onde foram solidário com a família do mesmo.  Em 
seguida o Sr Presidente franqueou a palavra aos vereadores que apresentaram 
matéria, onde cada um usaram a palavra, cada um em termos, definindo 
estratégias para soluções, e solicitaram apoio aos colegas vereadores na 
aprovação das matéria acima citadas. O vereador Clístenes Veloso Moura, no 
uso da palavra e após cumprimentar seus pares, solidarizou-se com a família 
do colega vereador José Itamar pelo falecimento de seu irmão Gilson. Ainda 
com a palavra mesmo fez comentários a respeito dos assuntos abordados 
pelos antecessores, e comentou em relação o não atendimento  dos 
profissionais da saúde nas comunidades rurais, que o mesmo tem recebido 
várias reclamações dos moradores. O s vereadores Francisco Pereira e Luiza 
Neta usaram aparte onde discordaram das argumentações de antecessor 
sobre o não atendimento dos profissionais da saúde nas comunidades rurais. 
Houve vários apartes de alguns vereadores para expressarem suas opiniões a 
respeito dos assuntos discutidos. O Sr Presidente comentou a respeito de uma 
elaboração de um projeto coletivo, para que a Câmara possa atender várias 
pessoas que moram em Amarante e não são filhos de mesma, e vem 
prestando relevante serviços ao longo dos anos em Amarante, a pessoa que o 
vereador for  homenagear terá que apresentar sua biografia no email da 
Câmara ou do João Wilson. Tudo está gravado por inteiro teor para que os 
nobres vereadores caso queiram ouvi-lo na sua integra. A palavra continuou 
franqueada, e não havendo mais nenhuma manifestação o Sr Presidente deu 
por encerrada a sessão. Câmara Municipal de Amarante – Piauí, 14 de maio de 
2021.             


