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RUA EMILIO BAIAO, SN • 
MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI 

l!!!J 41 .522.210/0001-27 Exerclcio: 2022 

DECRETO Nº 25 , DE 31 DE MAIO DE 2022 - LEI N.278 

02 14 00 SECRETARIA MUNICP AI. DE ESPORTE, LAZER, JlNENTUDE E 1\-"' 

845 

855 

857 

861 

864 

Anulação ( • ) 

27.813.0004.1049.0000 
4.4.90.51 .00 
700 
999 000 

27.813.0004.2087.0000 
3.1.90.04.00 
500 
999 000 

27.813.0004.2087.0000 
3.1 .90.92.00 
500 
999 000 

CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICII -5.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES F.R Grupo: 1 700 00 
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 
Não seapUca 

MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
Roo.nos não vinculados de Impostos 
Não seapllca 

MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
Rea.nos não vinculados de Impostos 
Não seapllca 

-2.000,00 
F.R Grupo: 1 500 00 

·1,000,00 
F.R Grupo: 1 500 00 

27.813.0004.2087.0000 
3.3.90.32.00 

MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER -1 .000,00 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R Grupo: 1 500 00 

500 RecunlOS não vinculados de Impostos 
999 000 Não se aplica 

27.813.0004.2087.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 

-2.000,00 
F.R Grupo: 1 500 00 

500 Recursos não vinculados de Impostos 
999 000 Não se apllca 

-751.000,00 

Artigo 3o .- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

BONFIM DO PIAUI, 31 de maio de 2022 

PAULO HENRIQUE vtANA PINDAIBA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 856.872.433-72 

ld:0B6202A8C400BC9B 

ESTADO DO PIAUI •• ,,...,.-.... 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO - PI 
Endereço: Rua João Ferry, Nº24 Bairro: Centro 

CEP: 64445 - 000 
CNPJ: 07. 190 as210001-44 

ATA DA SESSAO DO DIA 29/04/2022 

O Presidente declarou aberta a Sessão e comwlicou que em virtude do falecimento do Tio do 
Secretario de Obras James Lima, a vereadora Daiana não pode estar presente na sessão, ficando a 
leitura da última ATA para ser feita na sessão seguinte. Seguindo a ordem do Dia, o Presidente então 
pede ao vereador Osiel para fazer a Leitw'a Bíblica. Feita em Mateus wn (l ). verslculo Primeiro que 
diz: ºLivro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Na ordem do Dia um Oficio 
de número 005 de 2022 encaminhado pelo vereador Osiel de Sousa da Bancada do PTB que solicita 
ao Secretario de Agricultura do Municipio de Miguel Leão requerer que seja adquirida wna Máquina 
cortadeira e um cultivador para que venha ajudar a produção dos agricultores dos município de 
Miguel Leão. O Presidente então deixa aberta a palavra para as discussões. O vereador Osiel desejou 
boa noite mais uma vez e agradeceu a presença dos vereadores, do chefe de Gabinete Geovane e disse 
que o motivo de ter colocado o Requerimento é para melhorar a agricultura do Município. Disse que 
também trabalha como Agricultor e conversa diariamente com os agricultores do mtmicipio. Relatou 
sobre a importância de ser ter uma Máquina Plantadeira nas plantações e encerrou agradecendo a 
oportunidade. O vereador Evand.ro desejou boa noite a todos. Agradeceu a presença do controlador 
da casa, Kaique, do chefe de Gabinete Geovane .e parabeizou o vereador Osiel pelo Oficio votando 
sim por sua aprovação. O vereador Elisvaldo desejou boa noite a todos. Agradeceu a presença do 
chefe de Gabinete Geovane Melo e do controlador da casa K.aique. Parabenizou o vereador Osiel e 
disse que o mesmo tem mostrado trabalho. Que esteve no Grajau e ouviu as pessoas falando que o 
vereador Osiel iria buscar uma fonna de melhorar o trabalho do agricultor e beneficiar a população. 
O vereador Júnior desejou boa noite a todos. Agradeceu a Deus por estarmos todos juntos e disse que 
a máquina facilita muito o trabalho. pois a quantidade de semente e adubo é utilizado na quantidade 
correta O vereado Laurinda desejou boa noite a todos. Agradeceu a presença do nosso controlador 
Kaique, do Geovane, chefe de Gabinete e disse que o Oficio do vereador Osiel é muito importantet 
pois a máquina ajuda muito o trabalho dos agricultores. O ·vereador Francisco Barros desejou boa 
noite a todos e cumprimentou a todos na pessoa do Presidente da casa. do chefe de Gabinete Geovane 
e ao Kaique, controlador da casa e parabenizou o vereador Osiel pelo Oficio. Disse que tudo o que 
passar pela casa de importante. terá o apoio dos demais vereadores. Disse ao vereador Elisvaldo que 
todos os vereadores trabalham da melhor forma para ajudar a população. Falou que o Oficio tem todo 
o seu apoio. O Presidente então, colocou o Requerimento em votação, sendo aprovado por todos os 
presentes. A vereadora Daiana e a vereadora Jéssica não participaram da sessão do Dia Não tendo 
mais nada na o rdem do Dia, o Presidente passou para o grande e"pediente e franqueou a palavra a 
todos os vereadores que fizeram as suas considerações finais. dando em seguida o Presidente, como 
encerrada a sessão. E como nada mais houve a tratar, eu vereador Laurinda Pessoa da Silva. Primeiro 
Secretário da Mesa Diretora da Camara ~ai de Miguel Leão - PI, lavrei esta!' TA, que após 
hda e achad rá assmada por todo . M""L,(,,,t ,,, • v:r Ú& :f 4s1;~ c1ar h 5-<~ 
Presidente: .. ~ 

ld:05D4ECC740D8BC97 

ESTADO DO PIAUI 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO - PI 

·Endereço: Rua João Ferry, Nº24 Bairro: Centro 
CEP: 64445 - 000 

CNPJ: oz 190 882/0001-44 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 22/04/2022 

Ao Vigésimo Segundo Dia do Mês de Abril de Dois Mil e Vinte e Dois (22/04/2022), às Dezenove 
Horas e Três minutos (19:03 HS), realizou-se no Plenário Petrônio Portela, sede da Câmara Municipal 
de Miguel Leão, Estado do Piaw, situada à Rua João Ferry, Nº 24 - Centro, nesta Cidade de Miguel 
Leio, a Sessão solene com a presença dos Vereadores: ANIONIO GENN ALDO BATISTA 
CAVALCANTE JUNIOR , DAIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, ELISVALDO DE SOUSA 
BATISTA, EV ANDRO ROBERTOSILV A, FRANCISCO BARROS DE SOUSA, JESSICA CAROLINE 
BATISTA DE SOUSA, LAURJNDO PESSOA DA SD.,VA, OSIEL DE SOUSA e RODRIGO CELIO 
FERREIRA MOURA SANTOS. Abrindo os Trabalhos o Presideme Rodrigo Célio que solicitou ao 
Vereador Osiel que fosse feita a Leitura Bíblica em Salmo 128, Ver.;icwo Primeiro que diz: ''Bem
aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos ..... Após a leitura bíblica o 
Presidente pediu para a vereadora Daiana fazer a Jeituradas duas (02) últimas Atos. Logo após forwn 
colocadas em votação e aprovadas por unanimidade por todos os presentes. O Presidente então coloca 
na ordem do dia: • a Indicação n ª 01/2022 do vereador Elisvaldo Batista, que solicita ao Senhor 
Prefeito o investimento em um Kit Bomba Solar para os poços artesisanos do municipio; & .. o 
Requerimento de nº 003/l0ll do vereador Elisvaldo Batista, que solicita a aquisição de Fardamento 
Escolar para os alunos da R.ede Municipal~ com o intuito de beneficiar as familias mais CMentes e 
oferecer as crianças um nivel de igualdade dentro do ambiente eseolar. Após lido os mesmos, o 
Presidente deixou aberto para que cada vereador pudesse franquear a palavra para as discussões e 
após, as votações do requerimento e da indicação. A discussão teve inicio com o vereador Ev.wdro 
Roberto que desejou uma boa noite a todos. Deu Boas Vindas ao Chefe de Gabinete, Geovene, ao 
Secretário de Obras James Lima e agradeceu a presença. de todos os vereadores neste Dia Fez 
algumas indagaç.ões sobre a a indicação de n ª 01/2022 do vereador Elisvnldo. Disse que o Documento 
é muito proveitoso mais pediu para o vereador Elisvaldo não ficar chateado. Falou que o pedido é 
muito importante para a sociedade, porém está muito vaga a solicitação, pois um pedido como este 
pode subfaturar as receitas já existentes no municipio. Por essa razão ele vota pela não aprovação do 
mesmo. E disse que quanto ao fardamento escolar ele vota pela a aprovação. Falou também que 
quando mn secretário é procurado por algum vereador. este deve ser ouvido. pois quando o vereador 
procura um secretário este já foi procurado pela população, para alguma reinvidicação. Falou que o 
que dá a entender é que a gestão não tem uma pessoa que organiza " aquela çasa ". Em suas palavras, 
o vereador Evandro se referia ao Secretário de Educação. Após encerrar a sua fala. o Presidente 
passou a palavra eo vereador Elisvaldo de Sousa que iniciou desejando uma boa noite a todos. 
Agradeceu a presença do Secretário James Lima, ao Chefe de Gabinete Geovane e ao controlador da 
casa, o Kaique. Sobre o projeto de Indicação, ele disse que como vereador de oposição, seu direito é 
de proclll"8f soluções para esses prolemas de energia e de água em nosso municipío.Falou que Miguel 
Leão seria o MWUcipio pioreiro ao investir em um kit bomba mais reconhece que não elaborou seu 
projeto por etapas. o que seria mais fácil obter a sua aprovação. Disse que procwou o procurador da 
casa para preparar a indicação, o Dr Françoar e aproveitou para elogia-lo por ser uma pessoa bastante 
acessível. Disse fez a indicação atendendo a um pedido do povo. Quanto ao Secretário de Educação, 
aguarda a resposta de um oficio encaminhando ao mesmo dia 01/04 sobre o transporte escolar. Falou 
também que falta planejamento e compromisso por parte do Secretário de Educação e que não culpa 
o prefeito por isso. Relatou sobre alguns atos praticados pela esposa do Seçretario de Educaçlo na 

Cidade. Falou também que é contra o secretario priorizar alguns Professores e pediu para que cons1e 
em ATA a solicitação da presença do Secretário em nossa Casa Legislativa para que o mesmo 
esclareceça o motivo de sua esposa está dando ordens nos trabalhos da Escola. Disse que respeita a 
opinião do vereador Evandro e agradeceu por ele ter votado sim ao requerimmto. Finalizou dizendo 
que essas .eram as suas palavras. O vereador Laurindo Pessoa desejou uma boa noite a todos. 
Agradeceu a presença do Chefe de Gabinete Geovane, do Secretário de Obras James Lima, ao Kaique 
e disse que vota não quanto a Indicação n ° 01/2022 do investimento em um kit bomba solar, mais 
que vota sim ao Requerimento que solicita a aquisição de fardamento escolar. O Presdisente 
agradaceu as palavra, do vereador Laurindo e passou a palavra para o vereador Fn.icisco Barra, que 
iniciou desejando uma boa noite a todos na pessoa do Presidente, saudou o chefe de Gabinete 
Geovane, o Secretário de Obras James Lima, ao Kaique, funcionário da nossa casa Disse que já havia 
falado uma vez ao vereador Elisvaldo sobre o inventimento do kit bomba Que gera uma despesa 
gigantesca para o nosso Mtmicipio, pois alem das placas solares,- precisaria de uma bateria para 
armazenar, para suprir as encessidades do município. Falou que isso iria gerar um impacto 
monstruoso para o nnmicipio. Que deveria ser feito um estudo do impacto financeiro antes para saber 
se isso realmente caberia no orçamento do mtmicipio. E sobre o fardamento escolar é de acordo. Que 
o muncipio já está tratando disso. mais que acompanha o requerimento, votando sim. O vereador 
Osiel de Sousa desejou uma boa noite a todos. Agradeceu a presença do Secretário de Obras James, 
do Chefe de Gabinete Geovane, do Kaique e disse que queria reforçar a indagação da vereadora 
16ssica, do vc;reador Elisvaldo e do vereador Evandro em relação ao Secretário de Educação. Pediu 
ao lid..- do Prefeito que leve esse assunto ao prefeito. Que faça o prefeito saber disso, pois o secretário 
deve obediência aos poderes. Falou que o secretario, independente de quem seja, deve receber a 
pessoa quando ele é procurado. Que pessoas que nao fazem parte do quardo de funcionários não deve 
permanecer dentro dos prédios públicos. por questão de ética. Falou que é importante levar o assunto 
ao Prefeito, pois acredita que o prefeito nao esta sabendo disso, pela postura que o prefeito adota 
dentro do Mun.icipio. Quanto a indicação do vereador Elisvaldo, o vereador Osiel disse que em 
relação aos poços o próprio vereador Elisvaldo recoohece que pecou por incluir em seu pedido o 
investimento em todos os poços do municipio. Pede que isso seja revisto, pois na zona rural não se 
tem probema de desabestecimento de água Sobre o fardamento, vota sim e ver que o mesmo é wna 
necessidade. Mais acredita que isso já deva está sendo providenciado. O Presidente então passa a 
palavra ao vereador Junior que deseja uma boa noite a todos e diz que sobre a energia solar, precisa
se ter um estudo de impacto. É importante conversar com o prefeito sobre a possibilidade de instalar 
o kit bomba no poço da sede, pois o município não condiçlles de colocar em todos os poços. de uma 
só vez. Sobre o fardamento. ele conversou com o secretario, até por ser pai de Duas (02) crianças que 
estudam na escola e disse que a preocupação e a demanda que o vereador elisvaldo tem, todos nós 
vereadores temos. Finalizou dizendo que o fardamento é de s1.DDa importancia para as nossas crianças. 
A vereadora Daiana desejou uma boa noite a todos e agradeceu a presença de todos que nos 
acompanham hoje pelo Facebook. Agradeceu a iniciativa do Presidente Rodrigo, pois isso faz com 
que nós aproxixemos mais da população e dessa forma eles irão acompanhar o que está sendo 
discutido na Casa Legislativa do Município. Quanto a indicação do vereador Elisvaldo, a vereadora 
parabeni7Jl a sua inicativa. Disse que ele sempre vem se esforçando e buscando ajudar a toda a 
população. Falou também que o vereador-Elisvaldo sempre tem demonstrado que se preocupa com 
as pessoas do municipio. Que é por isso que todos nós vereadores sempre acompanham as demandas 
por ele apresentadas. Disse que quanto à indicação, iremos buscar uma melhor alternativa Nlo só 
para o Prefeito. como também para as pessoas que aqui residem. Parabenizou o vereador Osiel que 
sempre vem trazendo ótimas idéias para a casa Falou sobre a ideia que ele deu do poço,, para que 
possamos discutir e que não deixemos de lado o interesse do vereador Elisvaldo em contemplar as 
pessoas do município para que a população não precisa estar sofrendo quando houver a falta d"água. 
Em relação ao requerimento> assim como os demais vereadores que ja se man.if~ disse que 
também acompanha os demais. Que acha que isso seria ideal. Todos os ahmos irem identificados para. 
a escola, para que não se gere a indiferença entre os alunos. Parabenizou o vereador Elisvaldo pelo 
requerimento e encerrou dizendo que essas eram as suas palavrm. A vereadora Jéssica Caroline 
desejou uma boa noite a todos. Agradeceu a presença do Secretario James, do Cchefe de Gabinete 
Geovane e do controlador da casa, K.aique Antony. Agradeceu a presença de todos os vereadores 
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ESTADO DO PIAUI Í·•~ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO - PI 

·Endereço: Rua João Ferry, Nº24 Bairro: Centro 
CEP: 64445 - 000 

ÇNPJ: 07.190.88210001-44 

presentes e disse que em relação ao kit bomba, infcfumente não poderá acompanhar a indicação. 
Falou que o seu pensamento é o mesmo do vereador Evandro e do vereador Francisco Barros. Disse 
que acompanha o requerimento do Elisvaldo sobre o fardamento. E que espera que não demore a 
providenciarem o fardamento. Parabeniz.ou ao vereador Rodrigo por fazer com que as pessoas 
possamos assistir e aproveitou para convidar para que a população possa vir até a sede da Câmara,. 
para companhar nossos trllbalhos. Após as discussões, o Presidente colocou em votação: Primeiro a 
Indicação n ° O 1/2022 de autoria do vereadnr Elisvaldo Batista, onde foi reprovado por todos os 
vereadores presentes. Logos após, colocou em votação o Requerimento de oº 00312022 que foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais na ordem do dia, o Presidente passou a palavra para todos os 
vereadores. O vereador EvandroRoberto gradeceumais uma vez a todos e disse ao vereador Elisvaldo, 
que devemos reformular a indicação. D isse que devemos solicitar ao Prefeito que mande uma pessoa 
para orientar de que forma a Prefeitwa pode resolver essa demanda Agradeceu a todos os ouvintes e 
pediu para que os mesmos divulgem para as pessoas sobre a transmissao da sessão pelo Facebook. O 
vereador Francisco Barros reforçou a fala do vereador Evandro que sugeriu a utilização do gerador 
para o problema da água. Disse que acredita ser mais viáYel para o Municipio. Falou que nós todos 
juntos iremos encontrar uma melhor solução. Agradeceu a presença de todos os vereadores na sessão 
de hoje. E que c:reditaque dessa forma chagaremos longe. Pediu proteção a Deus para todos da casa 
e finalizou agradecendo edesejando uma boa noite. A vereadora daiana desejou boa noite dizendo 
que no inicio de sua fala, agradeceu a presençados que nos acompanham pelas redes sociais mas 
esqueceu de falar com os que se encontram presentes: nosso colaborador Kaique, o Geovane, oCJ,lso, 
Professor Edvaldo e o Secretário James. Pediu para que conste em ATA o aoiveisário do Secretario 
de Finança Roberto Nascimento, que aconteceu no dia21 de abril. Dei.urnossos votos de felicidades. 
Muitos anos de vida ao Pai do Prefeito. O vereador Laurindo desejou mais uma vez boa noite a todos. 
Agradeceu a presença de todos os vereadores e do Professor Edvaldo. O vereador Elisvaldo desejou 
boa noite a todos. Agradeceu mais uma vez a presença do amigo Celso, a presença do Professor 
Edvaldo. Disse que a respeito do vereador Evandro, disse que todos somos maduros. E que fica feliz 
pois na Câmara é trago um problema e se é encontrado a solução. Que foi uma ideia que ele teve e 
trouxe a Casa Que o importante é que será estudado e discutido com o Prefeito sobre o asSW1to, pois 
a população não tem como arcar com essa despesa. Falou que estamos todos aqui para trabalhar no 
que é melhor para o Município. F.ncerrou dizendo que essas eram as suas pal11V111S. O vereador Osiel 
desejou boa noite a todos os presentes e os que estão nos vendo atraves do Facebook. Disse ao 
Presidente que o município ganhou uma ambulância nova mais que até o momento nao chegou em 
Miguel Leão. Mais acredita que irá chegar. Falou também sobre um veículo que foi comprado para a 
escola e que tambem não se encontra no município. Disse lllmbém que foi procurado ontem pedindo 
providências a respeiro da estrada do Caipina à Passagem Molhada. Que teve pessoas que caíram na 
estrada e se machucaram. Que não teve como pro~idenciar o requerimento fazendo a solicitação 
mais que queria adiantar o problema Disse que lembra que em uma de nossas primeiras sessões 
comentou que muitos Municipios distribuíam peixes, cestas de alimentos e que para a sua surpresa 
este 1110 o Prefeito de Miguel Leão distribuiu peixes para todas as pessoas de Miguel Leão. Queria 
den:ar os seus parabens para as pessoas que se empenharam pela ação, para fazer essa distribuição, 
pois muitos não tinham condições de comprar. Parabenizoua Prefeitutra, pois isso é muito bom para 
o Município. Disse que a vontade de todos nós vereadores em fazer acontecer é muito grande e que 
estamos todos aqui para ajudar. Agradeceu pela oportunidade e pediu a Deus que abençoe a cada 
pessoado município, com muita saúde. O vereador Junior desejou boa noite e agradeceu a Deus e aos 
amigos que estao assistindo pelo Facebook. Disse que acredita que sairia mais barato a energia solar 
do que o gerador. Sobre a ambulância, ele falou ao vereador Osiel que teve um pequeno acidente ao 
virparao Municipio sobre a estrada, a Prefeitura está esperando cessar um pouco as chuvas para que 
todas as estradas possam ser feitas, pois não adianta fazer nesseperiodo. E finalizou dizendo que iria 
repassar todas as demandas discutidas aqui nesta casa para o Prefeito do Município. O vereador 
Elisvaldo pediu a palavra novammte para pedir que repassem ao Prefeito alguma resposta sobre o 
projeto sobre o pisco pedagogo aprovado na Câmara, pois há a cobrança de alguns Pais. O vereador 
Rodrigo disse que o Prefeito irá se manifestar sobre a indagação dos vereadores. Que inl marcar uma 
reunião com o Gestor para que possa ser explicado sobre as dlhidas apresentadas. Agradeceu a 
presença dos vereadores, do colaborador Kaique, do Chefe de Gabinete Geovane Melo. Agradeceu 

por ele estar fazendo as tramissões. A presença do Secrertario James lima, do Celso, do Professor 
Edvaldo e agradeceu a todos que nos acompanharam pelas mídias sociais. Disse que espera que mais 
pesssoas possam e.star assistindo e acompanhando os trabalhos do Legislativo. Que tem se empenhado 
muito em fazer acontecer para melhorar a vida dos Miguelleonenses. Falou que isso foi discutido 
muito em nossa Casa Legislativa e que foi a forma encontrada para que as pessoas pudessem 
acompanhar. É wna forma mais confortAvel para as pessoas assistirem em casa e acompanhar o 
trabalho que cada vereador vem exercendo em nosso municipio. E que mais nada tendo a declarar, 
ele determina o encerramento da sessão do Dia Nada mais houvesse a tratar, eu Laurindo pessoa da 
Silva, Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal Miguel Leão Piaui, lavrei esta 
ATA, que apó ·da e achada conforme, será por todos assinada • o 1..,.,, 
Presidente: '1, ,..1,.., 

Vice-Presidente: __ -,c::;__-;;;.;.-=--------------
Segundo Secretário: ______ ..,......, _________ _ 

Verea:~~~~ 

~:::~i:iii!b. 
Vereador. ____________________ _ 
Vereador: ___________________ _ 

ld:089B77B8O8ECC079 

(j ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE 

;;......______ __ 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2022 de 06 de junho de 2022 . 

CONCEDE liTIJLO DE CIDADÃ HONORÁRIO 
ILHAGRANDENSE À PROFESSORA DOUTORA 
EDVANIA GOMES DE ASSIS SILVA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDêNCIAS. 

Art. 1° Fica concedido o Titulo de Cidadã Honorário Ilhagrandense à PROFESSORA 

DOUTORA EDV ANIA GOMES DE ASSIS Sll,V A, por seus relevantes serviços prestados 

ao Municlpio de Ilha Grande - PI no setor socioambiental. 

Art. 2º A entrega do Título de que trata esta Lei será feita em data a ser combinada com o 

homenageado, em Sessão Solene da Câmara Municipal. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Ilha Grande - PI, 06 junho de 2022. 

Senhora Presidente e 

demais Vereadores, 

~ ~ <4-it..klW1 ' 
CRISTIANE SANTOS CARVALHO 

Presidente da CMIG 

ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE · 

JUSTIFIÇATIV A 

o Vereador que o presente subscreve, respeitando as normas regimentais, vem 

apresentar a exposição de motivos do presente Projeto de Decreto Legislativo que concede o 

Titulo de Cidadã Honorário Ilhagrandense à Dra. EDV ANIA GOMES DE ASSIS SILVA. 

Possuidora de um amplo conhecimento, Professora Dra Edvania Gomes de Assis Silva 

é Licenciada e Bacharel em Geografia (UFPB), Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Doutora em Geografia (Área de Concemração, Análise Regional e Regionalização), atuante nas 

áreas de Geografia, Meio Ambiente e Turismo, onde desenvolve pesquisas nas áreas de gestão 

Social da Água em Bacias Hidrográficas, Estudo da Paisagem, Gestão do Território, 

Sustentabilidade e Meio Ambiente. Além disso, ministra disciplinas de Geografia, Meio 

Ambiente e Turismo para cursos de graduação e pós-graduação e também leciona aulas de 

geografia para alunos do curso de Graduação em Turismo da Universidade Federal do Piauí; 

não apenas, é professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGGEO/UFPI, tendo 

como linha de pesquisa: Análise Geoambiental. 

Esta honraria se justifica devido aos vastos projetos socioambientais desenvolvidos 

neste Município na sob sua coordenação, com ênfase no respeito e preservação ambiental, bem 

como aos cuidados e tratamentos dos reslduos sólidos, gestão social da água e respeito às 

comunidades tradicionais. 

Com isso, por entender que este Projeto de Decreto Legislativo trata-se de uma 

proposição justa e viável, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares para aprovação 

do mesmo. 

Ilha Grande - PI, 06 de junho de 2022. 

~ fu.Je,. (4'll.kl.tk, · 
CRISTIANE SANTOS CARVALHO 

Presidente da CMIG 


