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                  ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/08/2022 
 

 
Ao Quinto Dia do Mês de Agosto de Dois Mil e Vinte e Dois (05/08/2022), às Dezenove Horas e Dez 
Minutos (19:10 HS), realizou-se no Plenário Petrônio Portela, sede da Câmara Municipal de Miguel 
Leão, Estado do Piauí, situada à Rua João Ferry, N° 24 – Centro, nesta Cidade de Miguel Leão, a 
Sessão com a presença dos Vereadores: ANTONIO GENIVALDO BATISTA CAVALCANTE 
JUNIOR , DAIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, ELISVALDO DE SOUSA BATISTA, 
EVANDRO ROBERTO SILVA, FRANCISCO BARROS DE SOUSA, JESSICA CAROLINE BATISTA 
DE SOUSA, OSIEL DE SOUSA e RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS. O vereador 
LAURINDO PESSOA DA SILVA não pode estar presente. Abrindo os Trabalhos, o Presidente Rodrigo 
Célio solicita ao Vereador Osiel que faça a Leitura Bíblica em Salmo 121, Versículo 01 que diz: “ 
Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem a minha salvação. O meu socorro 
vem do Senhor, que fez o céu e a terra “. O Presidente então pede a Vereadora Daiana para que fosse 
feita a Leitura da ATA da última Sessão, a Sessão do Dia 30/06/2022. Logo após, a ATA foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade, por todos os presentes. Na Ordem do Dia, o Presidente fala do 
Projeto de Lei de n° 400/2022 que “ Dispõe sobre a Aprovação da Extensão e delimitação do Novo 
Perímetro Urbano de Município de Miguel Leão – PI e da outras Providências “. Que foi distribuido 
para os Vereadores para leitura do mesmo. Para que na próxima sessão seja feita as discussões e 
colocado em votação. Nada mais tendo a declarar na Ordem do Dia, o Presidente passa para o Grande 
Expediente para que todos os vereadores façam o uso da palavra. O vereador Osiel inicia desejando 
uma boa noite a todos e agradece a presença de todos na volta do recesso da Câmara. Encerrou 
desejando a Benção de Deus sobre todos nós. O vereador Francisco Barros desejou uma boa noite a 
todos e saudou a todos os presentes. Agradeceu a Deus pela saúde de todos. Disse que é uma 
satisfação está de volta aos trabalhos. O vereador Evandro Roberto deseja uma boa noite a todos, 
agradecendo a presença dos ouvintes. Falou da construção do Asfalto, parabenizando o Prefeito pelo 
feito. Finalizou dizendo que é uma Obra de Grande importância para o Município. A vereadora 
Daiana desejou uma boa noite a todos os presentes mais uma vez e aos ouvintes que nos acompanham 
através das redes sociais ( Facebook ), desejando um bom retorno para todos nós vereadores, para 
que tenhamos um Semestre tranquilo, fazendo o que gostamos: Trabalhar pelo nosso Povo. O 
vereador Elisvaldo desejou boa noite a todos e parabenizou o Prefeito, reconhecendo o trabalho do 
mesmo. Disse que o Prefeito não para. Que o Prefeito, vem demonstrando ser diferente dos Prefeitos 
anteriores. Parabenizou o Presidente Rodrigo pelo trabalho diferenciado que vem fazendo junto à 
Câmara de nossa Cidade. O vereador Junior desejou uma Boa noite a todos, uma boa volta aos 
trabalhos. A vereadora Jéssica desejou uma Boa noite a todos. Disse que a população fica feliz com 
o trabalho que o Prefeito Robertinho vem fazendo, relatando o Asfalto, o espaço mult eventos e a 
quadra coberta. Elogiou também o Presidente Rodrigo, pela disponibilidade em sempre nos atender. 
O Presidente Rodrigo finaliza com suas palavras agradecendo a todos os vereadores. Disse que uma 
admnistração não se faz sozinho. Que o mérito é de todos nós. Se colocou sempre a disposição para 
que possamos juntos fazer o melhor pela população. Parabenizou o Prefeito Robertinho pelo Asfalto 
no Conjunto José Angery, pela Quadra e pelo espaço Mult Eventos. Disse que fica feliz por ver essas 
realizações acontecendo em nossa Cidade. Agradeceu a presença de todos e finalizou informando o 
que será discutido na próxima sessão. Estiveram presentes também nesta casa, nosso colaborador 
kaique Antony, o Chefe de Gabinete da Prefeitura Geovane Melo, o Thue, a Janaína, Chaguinha, o 



Fernando Alves e a Irmã Conceição. E por não haver mais nada em pauta, o Presidente declara 
encerrada a Sessão que após lida e achada conforme, se aprovada, segue assinada por mim, vereador 
Francisco Barros De Sousa, Segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miguel 
Leão Piaui e por todos os vereadores presentes. 
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