
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 011/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AMARANTE, ESTADO DO PIAUÍ, REALIZADA NO DIA 27/08/2021, ÀS 18:30h 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois e vinte e um, às dezoito 
horas e trinta minutos, no plenário da Câmara municipal de Amarante, Estado 
do Piauí, República Federativa do Brasil, à Avenida 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 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 E MÁRCIO 
VILARINHOÁRCIO VILARINHO PRADO, que assinaram o livro de presença 
juntamente com os Membros da Mesa e demais vereadores. “Verificado o 
número legal para deliberação, o Senhor Presidente declara aberta a sessão 
com a seguinte frase: SOB A PROTEÇÃO DE DEUS DAMOS INICIO AOS 
NOSSOS TRABALHOS”. Em seguida o Senhor Presidente determina ao 
Secretário da Mesa que fizesse a leitura da ata anterior que depois de lida e 
aprovada será assinada pelos Membros da Mesa e demais vereadores. O 
Senhor Presidente comunicou aos colegas vereadores que devido à sessão 
solene, que será realizada após a sessão ordinária, só será apresentados os 
seguintes projetos: Projetos de Leis n° 080 e 081/2021 CMA de autoria do 
vereador Francisco Pereira da Silva que tratam da religação da taxas de água 
e energia elétrica, os quais entraram para a primeira discussão, e o Projeto de 
Lei nº 074/2021 CMA, de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva 
Neiva, que trata do Dia Municipal do Quadrilheiro Junino, o qual entrou para a 
segunda discussão. Em seguida o Projeto de Decreto nº 001/2021 de autoria 
do vereador Francisco Pereira da Silva, sobre o Programa Vereador Mirim, o 
qual foi amplamente discutido, recebendo sugestões, onde o vereador 
Clistenes Moura, solicitou que fosse marcada uma reunião, e discutir e fazer 
uma adequação do Projeto Vereador Mirim e Escola do Legislativo, onde o 
mesmo apresentou algumas ideias no sentido de fazer uma reunião com os 
autores dos projetos e a Mesa Diretora para que possam fazer alguns 
reajustes. O Sr Presidente comentou a respeito do Projeto de Lei Cuidador 
Cidadão, de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, onde 
frisou que o Assessor Jurídico do Poder Legislativo irá apresentar um Parecer 
que será apresentado na próxima sessão. Em seguida o Presidente da Mesa 
franqueou a palavra aos vereadores presentes, onde alguns vereadores 
usaram a palavra cada um em seus termos, com opiniões e outros assuntos 
pendentes. O Sr Presidente da Mesa, respondeu um questionamento feito por 
Dr Agenor Lira, que questionou em relação a grade curricular, logo depois de 



ouvir a leitura do Projeto de Resolução de autoria da vereadora Mylana 
Vilarinho de Oliveira Costa, sobre a criação da Escola do Legislativo, o 
Presidente apresentou uma explanação detalhada a respeito da grade 
curricular, e frisou ainda que o Projeto de Resolução está em face de 
tramitação, e caberá algumas emendas. O vereador Clistenes Moura, pediu um 
aparte onde expressou suas argumentações e dando opinião a respeito do 
projeto discutido. Cujos relatos encontram-se gravados nos anais desta Casa 
Legislativa. Nada mais havendo a tratar o Senhor 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, 27 de agosto 
de 2021. 


