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 Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois e vinte e um, às 
dezenove horas, na 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, juntamente com o Secretário da 
Mesa vereador JOSÉ DE ARIMATÉIA FERREIRA DOS ANJOS, foi feita a 
chamada dos vereadores presentes como segue: 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 MYLANA VILARINHO 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 da Mesa que fizesse a leitura da ata 
anterior que depois de lida e aprovada será assinada Pelos Membros da Mesa 
e demais vereadores. Pequeno Expediente: Apresentação e distribuição do 
Indicativo do Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria da vereadora 
Mylana Vilarinho de Oliveira Costa, que Institui a Criação da Escola do 
Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal de Amarante, e dá outras 
providências. O Sr Presidente comentou em se reunir com os vereadores para 
ver a viabilidade do referido indicativo, para que possa está deliberado o citado 
pedido. Apresentação e distribuição do Projeto de Lei nº 074/2021 de autoria 
da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, que Institui o Dia Municipal 
do Quadrilheiro Junino, município de Amarante e dá outras providências. 
Projeto de Decreto nº 001/2021 de autoria do vereador Francisco Pereira da 
Silva, que Institui o Programa “ Vereador Mirim” e dá outras providências. O Sr 
Presidente usou a palavra onde comentou a respeito da matéria e que logo 
após o recesso, o projeto será discutido melhor. Em seguida o Sr Presidente 
fez comentários a respeito das matérias de número 013/075/2021 
apresentados pelos nobres colegas vereadores, projetos de honraria ao 
cidadão amarantino, que serão votados e para que no dia do aniversário de 
Amarante possam está sendo entregue aos homenageados. Todos os Projetos 
de Leis acima citados entraram para a terceira e última discussão e posterior 
votação. O Secretário da Mesa apresentou Projeto de Lei nº 070/2021 CMA, de 
autoria da vereadora Mylana Vilarinho de Oliveira Costa, que Institui a Política 
Municipal de Proteção aos Direitos das Pessoas com Transtornos do Aspectro 
Autista e estabelece outras providências, em conformidade com a Lei Federal 



12.764/12 e Lei 13.146/15. A matéria entrou para terceira e última discussão. O 
Secretário da Mesa apresentou Projeto de Lei nº 009/2021 PMA, que dispõe 
sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2022 e dá outras providências. A matéria entrou para a terceira e 
última discussão. O Secretário da Mesa apresentou Projeto de Lei nº 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. A matéria entrou para a terceira e última discussão. O 
Secretário da Mesa apresentou 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-PI e dá outras providências. A matéria entrou para terceira e última 
discussão. O Secretário da Mesa apresentou Projeto de Lei nº 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 deficiência ou mobilidade 
reduzida e idosos, estimular essas atividades e fornecer o respectivo 
treinamento, e dá outras providências. A matéria entrou para segunda 
discussão. O Secretário da Mesa apresentou Indicações de números 015 e 
016/2021 de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, 
requererem que sejam encaminhados solicitações de medida de interesse 
público ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que sejam adotadas medidas, 
junto ao órgão responsável, para viabilizar as trocas de lâmpadas queimadas 
nos postes de luz da Rua Manoel Ayres nas proximidades da casa nº 575, 
bairro Escalvado e da Avenida vaqueiro Abílio Irineu Leal, bairro Limoeiro. As 
matérias foram aprovadas por unanimidades dos vereadores presentes. O 
Secretário da Mesa apresentou Requerimentos de números 009 e 010/2021 de 
autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva Neiva, requererem que 
sejam encaminhados solicitações de medidas de interesse público ao Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal, que sejam adotadas medidas junto ao órgão 
responsável, para viabilizarem obras de pavimentações (calçamentos em 
paralelepípedos) na Rua Palmeirais, bairro areias, neste município e na Rua 
Gama, no bairro Amarante Novo, neste município. As matérias foram 
aprovadas por unanimidades dos vereadores presentes. O Sr Presidente 
franqueou a palavra aos vereadores presentes onde alguns vereadores usaram 
da palavra, e fizeram diversos comentários relacionados ao desenvolvimento 
do município, como agradecimentos pela aprovação de projetos e outros. E 
houve debates em relação ao projeto de sinalização, semáforo em fim, para a 
conscientização do trânsito, e na ocasião foram apresentados outros assuntos, 
a maioria deles já citados pelos mesmos em sessões anteriores. As totalidades 
dos discursos estão gravados em áudio e arquivados a disposição dos nobres 
vereadores. A palavra continuou franqueada e não havendo nenhuma 
manifestação o Sr Presidente deu continuidade a ordem do dia. O Sr 
Presidente determina que o Relator da Comissão vereador Luan Carlos dos 



Santos Brandão apresentasse Pareceres dos Projetos de Leis que seriam 
votados, como sendo: Projetos de Leis 013/ 074/ 2021 CMA, foram aprovados 
por unanimidade dos vereadores presentes na respectiva sessão. Projeto de 
Lei nº 070/2021 CMA, de autoria da vereadora Mylana Vilarinho de Oliveira 
Costa; Projeto de Lei nº 009/2021 PMA (LEI ORÇAMENTÁRIA). Projeto de Lei 
nº 009/2021 CMA, de autoria da vereadora Clara das Dores Brandão Silva 
Neiva. Projeto de Lei nº 011/2021 CMA, de autoria da vereadora Luiza 
Rodrigues de Moraes Neta. Todos foram aprovados por unanimidade dos 
vereadores presentes na respectiva sessão. Em seguida o Sr Presidente 
apresentou resultado da aprovação dos respectivos projetos. Sala de sessões 
da Câmara Municipal de Amarante, 25 de Junho de 2021.      


