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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 


