
Ata da Sessão Ordinária nº 005/2021, da Câmara Municipal de Amarante, 
Estado do Piauí, realizada no dia 23/04/2021, às 19:00hs. 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezenove 
horas, na Câmara Municipal de Amarante, Estado do Piauí, Av. 
Desembargador Amaral, 214, República Federativa do Brasil, reuniram-se 
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 juntamente com 
o Secretário da Mesa vereador JOSÉ DE ARIMATÉIA FERREIRA DOS 
ANJOS, foi feita a chamada dos vereadores presentes: CINARA TERESA 
QUEIROZ GRANJA SOARES; 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; MÁRCIO VILARINHO PRADO e MYLANA 
VILASRINHO DE OLIVEIRA COSTA, que assinaram o livro de presença 
juntamente com o Sr Presidente e respectivo Secretário. 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”.Em seguida o Sr Presidente determina ao Secretário que fizesse 
a leitura da ata anterior que depois de lida e aprovada será assinada pelos 
Membros da Mesa e demais vereadores. Antes de dar inicio a sessão o Sr 
Presidente convidou para fazer parte da Mesa de honra os senhores: Otony 
Nogueira ( delegado de Amarante-PI); Manoel Batista de Sousa (Secretário de 
Infraestrutura); e o Sr Pastor Josineide Soares de Amorim ( Assessor do 
Executivo Municipal), o mesmo com a palavra frisou para todos os colegas 
vereadores e público presente, que em virtude do surto que está acontecendo 
no país a respeito da Pandemia, a presente sessão será presencial, e juntos 
irão discutir sobre as próximas sessões dos meses de maio e junho, e assim 
decidir os dias das sessões virtuais. Logo em seguida o Sr Presidente 
apresentou as matérias apresentadas por alguns vereadores, como sendo: 
Apresentação e distribuição do Projeto de Lei nº 006/2021 CMA, de autoria da 
vereadora Luiza Rodrigues de Moraes Neta, que declara de utilidade pública o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Amarante- Piauí. Apresentação e distribuição do Projeto de Lei nº 007/2021 
CMA, de autoria do vereador Sebastião da Silva Campelo, que dispõe sobre a 
denominação da Rua Teodorico da Silva Campelo, ao logradouro público (sem 
denominação), no bairro loteamento Novo Limoeiro, e dá outras providências. 
Apresentação e distribuição do 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. 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 primeira 



discussão. Em seguida o Sr Presidente usou a palavra onde comentou que 
procurou o Sr Prefeito Municipal, para que o mesmo mandasse um técnico 
para discutir e explanar, e assim fica melhor para que os nobres vereadores 
possam dar suas opiniões, e que seja adequado as taxas de licença ambiental 
conforme a realidade do município de Amarante-PI. Projeto de Lei nº 006/2021 
PMA, que Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, 
no valor  de R$ 1.156.800 (HUM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL 
E OITOCENTOS REAIS), a matéria entrou para a primeira discussão. Projeto 
de Lei nº 005/2021 CMA, de autoria do vereador Márcio Vilarinho Prado, que 
reconhece a prática da atividade física 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 ou mentais no âmbito do município de Amarante – Piauí, 
mesmo em tempo de crises ocasionadas  por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais, a matéria entrou para primeira discussão. Requerimento 
nº 008/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, 
requerer  que seja encaminhado ofício ao Exmº  Sr Deputado Estadual Dr 
Francisco Costa, solicitando informações de viabilidade para que a Secretaria 
de Agricultura Familiar – SAF, inclusa as comunidades quilombolas do 
município de Amarante- PI no PROGERE II. Indicação nº 007/2021 de autoria 
da vereadora  Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer que seja 
encaminhado solicitação de medidas de interesse público ao Exmº Sr Prefeito 
Municipal, que sejam adotadas  medidas para que a Prefeitura Municipal de 
Amarante possa responsabilizar-se pela conta de energia referente ao 
funcionamento da caixa dágua da comunidade Malhada Vermelha, pois a 
mesma encontra-se sem responsável, podendo a comunidade ficar sem o 
fornecimento de água adequado. Indicação nº 008/2021 de autoria da 
vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer que seja 
encaminhado solicitação de medida de interesse público ao Exmº Sr Prefeito 
Municipal, pedindo que sejam adotadas medidas, junto ao órgão responsável, 
para viabilizar a realização  de manutenção na rede de esgoto, na Av. 
Francisco Lira, localizada no bairro Escalvado, próximo a casa nº 352 e ao 
salão cheia de charme, com máxima urgência. Indicação nº 009/2021 de 
autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer 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 instalação de lâmpada no poste de luz da Rua Projetada II, bairro 
Baixa Verde. Indicação nº 010/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores 
Brandão Silva Neiva, requerer que seja encaminhado solicitação de medida de 
interesse público ao Senhor Prefeito Municipal, que sejam adotadas medidas 
junto ao órgão responsável para viabilizar a reforma e manutenção de modo a 
tapar buracos dos córregos existentes na Av. Francisco Lira e na Rua Luis 
Santana de Carvalho, com a máxima urgência. Indicação nº 011/2021 de 
autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requerer que seja 



encaminha solicitação de medida de interesse público ao Exmº Sr Prefeito 
Municipal, que sejam adotadas medidas, junto ao órgão responsável para 
viabilizar de serviço de capina e limpeza, na Rua Projetada II no bairro Baixa 
Verde, com a máxima urgência. Indicativo de Projeto de Lei nº 002/2021 de 
autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, que dispõe sobre a 
Jornada de Trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 
Indicativo de Projeto de Lei  nº 001/2021 de autoria da vereadora Clara das 
Dores Brandão Silva Neiva, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal 
da Mulher ( CONDIM), e dá outras providências. Indicação nº 004/2021 de 
autoria da vereadora Luiza Rodrigues de Moraes Neta, faz indicação ao Sr 
Prefeito Municipal de Amarante-PI, Diego Lamartine Soares Teixeira, de que 
mediante recursos, seja feito a recuperação da Rua Jurema II, no bairro Areias. 
A mesma se encontra bastante danificada, prejudicando o trafego de carros;  
motos e moradores daquela rua. Indicação nº 005/2021 de autoria da 
vereadora Luiza Rodrigues de Moraes Neta, faz indicação ao Exmº Prefeito 
Municipal Sr Diego Lamartine Soares Teixeira, no sentido de que mediante, os 
recursos que seja colocada iluminação pública na Rua Professora Madalena e 
na Rua Canindé, no bairro Escalvado, município de Amarante-PI, haja vista 
que a rua se encontra escuro facilitando de esconderijo para usuários de 
drogas, colocando em risco a vida dos moradores que moram na referida rua. 
Em seguida o Sr Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, 
onde alguns vereadores usaram a palavra, cada um em seus termos. Em 
seguida o Sr Presidente deu por encerrada as palavras dos vereadores, e 
anunciou a aprovação das matérias, as quais foram aprovadas por 
unanimidades dos vereadores presentes na respectiva sessão. Tudo que foram 
relatados pelos nobres vereadores, estão detalhados em gravação e está a 
disposição de todos.Nada mais havendo a tratar o Sr Presidente deu por 
encerrada a sessão, mandando que fosse lavrada a presente ata que depois 
de lida e aprovada será assinada pelos Membros  da Mesa e demais 
vereadores. Sala de sessões da Câmara Municipal de Amarante, 23 de abril de 
2021.  


