
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 010/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AMARANTE, ESTADO DO PIAUI, REALIZADA NO DIA 20/08/2021, ÀS L9:00 HS 

Aos vinte dias do mês de agosto 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 CAMPELO DA SILVA, 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; 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.”  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: Ofício nº009/2021 do gabinete da vereadora Cinara 
Teresa Queiroz Granja Soares. Apresentação e distribuição do Projeto de Lei 
nº 080/2021 CMA, de autoria do vereador Francisco Pereira da Silva, proíbe, 
no âmbito do município de Amarante-PI, a cobrança de taxa de religação 
referente ao serviço de fornecimento de água, e adota outras providências. 
Apresentação e distribuição do Projeto de Lei nº 081/2021 CMA, de autoria do 
vereador Francisco Pereira da Silva, proíbe, no âmbito do município de 
Amarante-PI, a cobrança de taxa de religação referente ao serviço de 
fornecimento de Energia Elétrica, e adota outras providências. Indicação 
n003/2021 de autoria do vereador José de Arimatéia Ferreira dos Anjos, requer 
que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo do Município, 
excelentíssimo Sr Diego Lamartine Soares Teixeira, providências no sentido de 
que proceda a revisão do Sistema de Iluminação Pública, colocando 
LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS, nas comunidades LAGOA DE CIME E PACA. 
Requerimento nº 002/2021 de autoria do vereador José de Arimatéia Ferreira 
dos Anjos, solicitando da Empresa EQUATORIAL-PI, instalação de POSTES 
COM EXTENSÃO DE REDE, na comunidade PACA, zona rural, município de 
Amarante-PI, pois as mesmas encontram-se com gambiarras em postes de 
madeiras, colocando em risco a vida dos moradores e danificando os 
eletrodomésticos dos consumidores devido oscilação da energia elétrica. 
Indicação nº 005/2021 de autoria da vereadora Luiza Rodrigues de Moraes 
Neta,  faz indicação ao Sr Prefeito Municipal de Amarante-PI, Diego Lamartine 
Soares Teixeira, no sentido de que proceda a denominação da ladeira ( 



LADEIRA DO ZÉ COSTA ) que tem início na Rua Mateus Avelino e que 
mediante recursos sejam viabilizados diante do órgão competente a colocação 
de placas de identificação da mesma. Indicativo de 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-PI, e dá outras providências. A matéria entrou para a primeira 
discussão. Projeto de Lei nº 074/2021 CM, 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 
primeira discussão. Projeto de Decreto nº 001/2021 de autoria do vereador 
Francisco Pereira da Silva, que Institui o Programa “ VEREADOR MIRIM “, e dá 
outras providências. A matéria entrou na segunda discussão. 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 a segunda discussão. Em seguida o Sr Presidente franqueou a palavra 
aos vereadores presentes, onde alguns vereadores usaram a tribuna e fizeram 
suas colocações, cada um em seus termos, definindo estratégias buscando 
soluções para o desenvolvimento do município. Tudo que foi relatado pelos 
nobres vereadores estão detalhados em áudio e está  disposição de todos. A 
palavra continuou franqueada e não havendo mais nenhuma manifestação o Sr 
Presidente  deu continuidade a ordem do dia. O Presidente da Mesa 
comunicou aos vereadores presentes que o vereador Luan Carlos será o líder 
do Poder Executivo na Câmara. O vereador Luar Carlos demonstrou satisfação 
pela escolha, agradeceu ao Prefeito Municipal Diego Teixeira, e comentou que 
está pronto para ajudar nas demandas e nas pendências. O Sr Presidente 
apresentou as matérias para serem votadas , como sendo:  Indicação nº 
003/2021, e Requerimento nº 002/2021 de autoria do vereador  José de 
Arimatéia Ferreira dos Anjos os quais foram aprovados por unanimidade dos 
vereadores presentes. Indicação nº 005/2021 de autoria da vereadora Luiza 
Rodrigues de Moraes Neta, a matéria foi aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. Alguns vereadores ficaram discutindo outros assuntos 
relacionados ao desenvolvimento do município. 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-PI, 20 de Agosto de 2021.  


