
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 012/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE, 
ESTADO DO PIAUÍ, REALIZADA NO DIA 10/09/2021, ÀS 19HS 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, no 
plenário da Câmara municipal de Amarante, estado do Piauí, República Federativa do 
Brasil, à Av. Desembargador Amaral, 214, 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; CLISTENES 
VELOSO MOURA; FRANCISCO PEREIRA DA SILVA; JOSÉ ITAMAR DA SILVA; LUAN 
CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO; LUIZA RODRIGUES DE MORAES NETA E 
MÁRCIO VILARINHO PRADO, 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 início aos nossos trabalhos”. Em seguida o 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. Pequeno Expediente: O Secretário apresentou 
ofício nº 006/2021 da comunidade Periperi. Projeto de Lei nº 080/2021 CMA, de autoria do 
vereador Francisco Pereira da Silva, proíbe, no âmbito municipal de Amarante-PI, a 
cobrança de taxa de religação referente ao serviço de fornecimento de água, e adota 
outras providências. Projeto de Lei nº 081/2021 CMA, de autoria do vereador Francisco 
Pereira da Silva, proíbe, no âmbito municipal de Amarante-PI, a cobrança de taxa de 
religação referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, e adota outras 
providências. As matérias entram em segunda discussões, o Sr Presidente tomou uma 
decisão juntamente com os nobres colegas vereadores em colocar as matérias em 
votação. Projeto de Lei nº 074/2021 CMA, de autoria da vereadora Clara das Dores 
Brandão Silva Neiva, que Institui o Dia Municipal do Quadrilheiro Junino, município de 
Amarante-PI, e dá outras providências. A matéria entrou para terceira e última discussão. 
Em seguida o Sr Presidente convidou o Sr José Antonio Alves, Presidente do Conselho 
Comunitário da Comunidade Quilombola Periperi, deste município, para fazer uso da 
palavra, o qual solicitou apoio conjunto entre os Poderes Executivo e Legislativo, com a 
Comunidade Periperi, no sentido de desenvolvimento comunitário humano social dos 
moradores, e o mesmo apresentou algumas reivindicações solicitando melhorias para as 
comunidades Periperi e Santa Helena. O Presidente agradeceu ao Sr Antonio Alves  e 
frisou que podem contar com o apoio dos vereadores. Ainda com a palavra o mesmo 
comentou sobre os Projetos “ VEREADOR MIRIM e ESCOLA LEGISLATIVA ,“ o vereador 
Clístenes Moura pediu vistas dos referidos projetos, por ausência da vereadora Mylana 
Vilarinho. O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos vereadores presentes, onde o 
vereador Francisco Pereira da Silva, no uso da tribuna, após cumprimentar seus pares, e 
o público presentes,  solidarizou-se com a família da Sra Raimunda Pacheco pelo 
falecimento de sua avó, e ao colega vereador Rogério Macedo pelo falecimento de sua 
mãe. O mesmo ainda com a palavra, onde comentou sobre as solicitações do Sr José 



Antonio, que uma das solicitações reivindicadas já foi solicitada junto a Secretaria de 
Saúde do Estado, que é uma academia, e frisou que no ano passado conseguiu uma para 
o bairro areias, e agora conseguiu além da comunidade Periperi, uma para o bairro 
Limoeiro e outra a frente do hospital, através do Secretário de Saúde Florentino Neto. O 
mesmo continuou fazendo comentários das ações conseguidas, e as que ainda vão ser 
executadas. O vereador Clístenes Veloso Moura, no uso da tribuna, após cumprimentar 
seus pares, e o públicos presentes, reportou-se sobre recurso conseguido para a 
comunidade Periperi, com uma quadra de esporte. Ainda com a palavra o mesmo frisou 
sobre uma ideia que é realizar sessões intinerante nas comunidades, é muito importante 
assim os moradores  conversam e falam sobre os problemas das comunidades, sugeriu 
em se reunirem e discutirem a respeito de sua sugestão, e fazer uma adequação ao 
Regimento Interno. O mesmo falou sobre a reforma da PI 130 que liga 
Amarante/Palmeirais, colocando tartarugas, e quebra molas, como também referiu sobre 
a reforma da ponte de areias. O mesmo também solidarizou –se com a família do colega 
vereador Rogério Macedo pela perda de sua mãe, e da família da Raimunda Pacheco 
pela perda de sua avó paterna. O mesmo comentou sobre a postura do Ministério Público, 
que procurou o mesmo para que tomasse conhecimento do que estava ocorrendo na Av. 
Francisco Lira, então o Ministério Público solicitou que fosse feito o embargo, não da obra 
em si, mas do corte das árvores, e o mesmo demonstrou preocupação quando se referiu  
a respeito das árvores da Av. Dirceu  Arcoverde que estão todas mortas, e continuou a 
comentar outros assuntos de interesse da população amarantina. O líder do Poder 
Executivo Municipal vereador Luan Carlos dos Santos Brandão, no uso da palavra, 
relatou que esteve com o Sr Prefeito Municipal  onde o mesmo tratou do assunto 
discutido, e que o Assessor Juridíco Anderson Soares para tratar do problema junto ao 
Promotor de Justiça Dr Afonso, e entraram num acordo, o qual foi aceito por ambas 
partes.O Presidente solidarizou juntamente com a Mesa Diretora ao amigo Rogério 
Macedo pelo falecimento de sua mãe e Raimunda Pacheco pelo falecimento de sua avó 
Ambrosia.  O vereador José de Arimatéia Ferreira dos Anjos, no uso da tribuna, após 
cumprimentar seus pares, o qual prestou condolências as famílias que perderam seus 
entiqueridos, ao amigo Rogério Macedo que perdeu sua mãe e Raimunda Pacheco que 
perdeu sua avó paterna.O mesmo referiu-se ao Sr José Antonio, onde falou que a Casa 
Legislativa representa as comunidades. Ainda com a palavra o mesmo comentou sobre 
assunto relatado pelo vereador Francisco Pereira, quando se referiu sobre redes sociais. 
O vereador Francisco Pereira da Silva,pediu um aparte ao colega que usava a tribuna, 
onde parabenizou o discurso do vereador que usava a tribuna, e frisou que há muito 
tempo vive política, e comentou sobre como agem pessoas que não conseguem, nenhum 
recursos para Amarante, e por trás usam o que os outros conseguem. Ainda com a 
tribuna o vereador José de Arimatéia continuou a relatar outros assuntos de interesse da 
população. A vereadora Luiza Rodrigues de Moraes Neta, que no uso da palavra, após 
cumprimentar seus pares, prestou seus sentimentos as famílias enlutadas do amigo 
Rogério Macedo e da Raimunda Pacheco. A mesma parabenizou as comunidades 
Periperi e Santa Helena por participarem da sessão, e falou da importância da presença 
das comunidades, e continuou a comentar da presença dos mesmos. Tudo que foi 
relatados pelos nobres vereadores estão detalhados na gravação que foi feita e está a 



disposição de todos Edis. A palavra continuou franqueada e não havendo mais nenhuma 
manifestação , o Sr Presidente deu continuidade a ordem do dia, onde colocou em 
votação os Projetos de Leis números 080/081/2021, de autoria do vereador Francisco 
Pereira da Silva, os quais foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 
Projeto de Lei nº 074/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, 
o qual foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 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, 10 de setembro 
de 2021.         


