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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/10/2022 

i 
Ao Sétimo Dia do Mês de Outubro de Dois Mil e Vinte e Dois (07/10/2022), às Dezenove Horas 
( 19:00 HS), realizou~se no Plenário Petrônio Portela, sede da Câmara Municipal de Miguel Leão, 
Estado do Piauí, situada à Rua João Ferry, Nº 24 - Centro, nesta Cidade de Miguel Leão, a Sessão 
com a presença dos Vereadores: : ANTONIO GENNALDO BATISTA CAVALCANTE JUNIOR , 
ELISVALDO DE SOUSA BATISTA, EVANDRO ROBERTO SILVA, FRANCISCO BARROS DE 
SOUSA, JESSICA CAROLINE BATISTA DE SOUSA, LAURINDO PESSOA DA SILVA, OSIEL DE 
SOUSA e RODRIGO ÇELIO FERREIRA MOURA SANTOS. Abrindo os Trabalhos, o Presidente Rodrigo 
Célio solicita ao Vereador Osiel que faça a Leitura Bíblica lida em: Salmo, Capitulo 15, Versículo Primeiro 
que diz:" 1 SENHOR, quem~ no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo >monte? 
". O Presidente então pede a Vereadora Jéssica Caroline para que fosse feita a Leitura da A TA da Sessão do 
Dia (Y}/09/2022. Logo .após, a Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade por todos os 
presentes. Não tendo .nada na Ordem do Dia, O presidente Rodrigo Célio cede a palavra para todos 
os vereadores presentes para as suas considerações. O vereador Osiel inicia desejando uma boa noite 
a todos e fala sobre a ,Regularização das Terras e sobre o Lixão da nossa Cidade. Pediu uma Nota de 
Pesar à Familia da ~ Vereadora Dona Helena. Parabenizou a todos os que foram eleitos para o 
Próximo Mandato do Governo do Estado. O Vereador Elisvaldo acompanhou o pensamento do 
Vereador Osiel sobre a Regularização Fundiária. Falou sobre a votação dos Deputados eleitos e 
encerrou agradecendo pela oportunidade da fala. O vereador Francisco Barros desejou uma boa noite 
a todos e falou que o:Projeto da Regularização Fundiária vai beneficiar as pessoas de Miguel Leão. 
Falou da Audiência Pública que terá para esclarecer as dúvidas da População e parabenizou aos eleitos 
no último dia 02/10/2022 (Dois de Outubro de 2022). O vereador Laurindo Pessoa deseja uma boa 
noite a todos e agradeceu a presença dos que ouvintes. O vereador Evandro Roberto desejou boa noite 
a todos. Falou sobre a Audiência Pública que terá dia 13/10 na Câmara junto com a População e os 
Órgãos de Controle à respeito do Projeto. Acompanhou o vereador Osiel na Nota de Pesar e finalizou 
Parabenizando o Prell:ito Robertinho pela votação de seus candidatos alcançada e a todos os eleitos. 
A vereadora Jéssica d,esejou uma boa noite a todos, Parabenizou a todos os eleitos. Falou sobre a boa 
vontade do Prefeito ~m resolver a situação sobre a Regularização Fundiária. O Presidente finaliza 
com suas palavras e reforça sobre a Audiência Pública que terá próximo dia 13/ l O (Treze de Outubro) 
às 19:00 (D.ezenove fioras) nesta Casa. Falou sobre a Nota de Pesar divulgada no Facebook da 
Câmara de Miguel L~ão em Homenagem a Sra. Helena Monteiro de Oliveira, falecida no último dia 
05/IQ (Cinco de Outubro). Falou sobre a democracia das eleições e sobre a dinâmica da nossa Casa 
Legislativa. Estiveram presentes também nesta casa o Vice Prefeito Gonçalo Batista, o Chefe de 
Gabinete da PrefeitUOI Geovane e Fernando. A vereadora DAIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 
não participou da sessão do Dia. Nada mais tendo a declarar, o Presidente determina o encerramento 
da sessão do Dia. E por não haver mais nada a tratar, eu Laurindo Pessoa da Silva, Primeiro Secretário 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miguel Leão Piauí, lavrei esta ATA, que após lida e achada 
conforme, i será por todos 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/11/2022 

Ao Décimo Primeiro Dia do Mês de Novembro de Dois Mil e Vinte e Dois (11/11/2022), às Dezenove 
Horas (19:00 HS). realizou..sc no Plenário Petrônio Portela. sede da Câmara Municipal de Miguel 
Leão, Estado do Piaui, situada à Rua João Fcrry, Nº 24 - Centro, nesta Cidade de Miguel Leão, a 
Sessão com a presença dos Vereadores: : ANTONIO GENIVALDO BATISTA CAVALCANTE 
JUNIOR, EUSV ALDODE SOUSABATISI'A, EVANDROROBERTO SILVA,JESSICACAROLINE 
BATISTA DE SOUSA, IAURINDO PESSOA DA SILVA, OSIEL DE SOUSA e RODRIGO CEUO 
FERREIRA MOURA SANIOS. Abrindo os Trabalhos, o PRsideote Rodrigo Célio solicita ao Vereador 
Osiel que faça a Leitura Bíblica lida cm: Salmo 23. Vemculo Primeiro que diz: " 1 O Senhor é o· 
meu 8pastor, nada me bfaltan\. ". O PR:sidealc então pede a Vtteadora Jéssica Caroline para que 
fosse feita a láruradaATAda Sessão do Dia2I /I0/2JJll. Logo após. a Ata foi colocada cm votação e· 
aprovada por unammidadc por todos os presentes. Na Ordem do Dia, o Presidente Rodrigo Célio fala. 
do Projeto de Lei enviado pelo Executivo cm caráter de urgência de nº 406/2022 que altera a lei 
390/2021 - Lei Orçamentária Anual - LOA , vigente para o exercício financeiro de 2022. alteração 
se dará no limite de perccnlUal para realizaçio de créditns adicionais suplementar de 50% para 80% 
aprovado no Art. 7" da referida lei em vigor. O Presidente passa a palavra para o V creador Evandro· 
Roberto para que possa ser feita a leitura do Parcccr Juridico de nº 075/2022 da Comissão de 
Constituição e Justiça. Após feita a leitura. o Presidente passa a palavra a todos os vereadores para 
comentários e votação. Aprovado o Parecer da Comissio e o Projeto de Lei nº 406/2022 por todos os 
vereadores presentes. Nio tendo nada mais na Ordem do Dia o Presidente Rodrigo Célio passa para 
o Grande expediente onde concede a palavra a todos os vcrcadorcs presentes para as suas 
considerações finais. Estiveram presentes também nesta casa acompanhando a Scssio do Dia o Chefe 
de Gabinete da Prefeitura Gcovaoe, o Colaborador da Casa kaique Antony. A ven,adora DAIANA 
MARIA DE SOUSA OLIVEIRA e o vereador FRANCISCO BARROS DE SOUSA não participaram da 
sessão do Dia. Nada mais tendo a declarar, o Presidente determina o encemunento da sessão. E por 
não haver mais nada a tratar, cu Laurindo Pessoa da Silva, Primeiro Sccrc!ário da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Miguel Leio Piaui, lavrei esta ATA, que após lida e achada conforme, SCTá por 
todos O assinada . 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/12/2022 

Ao Décimo Segundo Dia do Mês de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Dois (12/12/2022), às Dezenove 
Horas e Dez Minutos ( 19: 1 O HS), realizou-se no Plenário Petrônio Portela, sede da Câmara Municipal 
de Miguel Leão, Estado do Piaul, situada à Rua João Ferry, Nº 24 - Centro, nesta Cidade de Miguel 
Leão, a Sessão com p presença dos Vereadores: ANTONIO GENIV ALDO BATISTA CA V ALCANTE 
JUNIOR , OAIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA, ELISVALDO DE SOUSA BATISTA, 
EV ANDRO ROBERTO SILVA, FRANCISCO BARROS DE SOUSA, JESSICA CAROLINE BATISTA 
OE SOUSA, LAURJNDO PESSOA DA Sil..VA, OSIEL DE SOUSA e RODRIGO CELIO FERREIRA 
MOURA SANTOS. :Abrindo os Trabalhos o Presidente Rodrigo Célio pede ao nobre Vereador Osiel para 
que faça a Leitura Blblica. Lida em Mateus , Verslculo Primeiro que diz: " Livro da geraç!lo de Jesus 
Cristo, filho de Davi , filho de Abra!lo. " Amém. Após a leitura, o Presidente pede a Vereadora Daiana 
Oliveira para que fosse feita a Leitura da ATA da última Sessão. A Sessão Ordinária do Dia 01/12/2022. 
Logo após, a Ata foi colocada cm votação e aprovada por unanimidade por todos os presentes. Na 
Ordem do Dia, o Presidente Rodrigo Célio fala da Eleição da Mesa Diretora para o Bi!nio 2023 / 
2024 da Câmara Mynicipal, tendo a inscrição somente de uma (O 1) Chapa. Sendo composta pelos 
Membros: - Presideii,te: Rodrigo Célio Ferreira Moura Santos; - Vice-Presidente: Evandro Roberto Silva; -
Primeiro Seccetário: ;Laurindo Pessoa da Silva; - Segun.~o Secretário: Francisco Barros de So~; .. 
Tesoweira: Daiana Maria de Sousa Oliveira. Após feita 8-' leitura do Requerimento da Chapa, o 
Presidente pede ao Vereador Laurinda para fazer a conferencia das cédulas, onde foi confirmada as 
nove (09) cédulas de votação. Após todos os vereadores votarem, o Presidente Rodrigo Célio pede 
aos vereadores Francisco Barros e Laurinda Pessoa para pegar a uma para a contagem dos votos onde 
verificou-se os nové (09) votos para a única chapa registrada. Eleitos para o Biênio 2023/2024. o 
Presidente passa para o Grande Expediente para que os vereadores possam fazer o uso de suas 
palavras. O vereado~ Osiel deseja uma Boa Noite agradecendo a presença de todos. Parabenizou ao 
Presidente Rodrigo tlizendo que ele é digno de seu mandato e finalizou dizendo ao Presidente que 
todos os vereadores !em uma boa imagem de sua Gestão. Parabenizou a todos que irão compor a nova 
Mesa Diretora. Parabenizou aos vereadores pelo fespeito uns com os outros, dizendo que quem ganha 
com isso é a população. Reafirmou o seu compromisso com o povo, a transparência cm seu trabalho. 
Parabenizou a Gestão do Prefeito Robertinho e se colocou a disposição do povo de M iguel Leão. O 
vereador Francisco Barros saudou os colegas presentes e aos vereadores desejando uma Boa Noite a 
todos. Saudou a todos na pessoa do nosso Presidente Rodrigo. Parabenizou o Presidente pela 
condução dos traba~hos que lhe foi confiado por mais dois (02) anos. Falou da seriedade, da 
importância, do emP.enho nos trabalhos de todos os vereadores na Câmara para que o Prefeito faça 
uma boa Administração na Cidade. Parabenizou o Prefeito Robertinho. Parabenizou a todos que 
compõem a chapa pelo resultado da eleição e finalizou falando da unidade nos trabalhos que será 
desenvolvido por todos que irão compor a Mesa Diretora. O vereador Laurinda Pessoa desejou uma 
Boa Noite a todos Jaudando a todos os presentes. Agradeceu a presença de todos os vereadores. 
Parabenizou o Prcsi?ente Rodrigo por ser eleito novamente Presidente de nossa Casa Legislativa. E 
finalizou desejando 11 todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. O vereador Evandro Roberto 
desejou uma Boa NQite, cumprimentando a todos os ouvintes. Agradeceu a todos os vereadores pela 
votayão na chapa, f~endo. em suas pa lavras, uma lembrança da Mesa D iretora eleita em 2020. E 
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agora sendo rceleitjl para o Bi!nio 2023/2024. Parabenizou Rodrigo pelo trabalho e pela boa 
convivência que teqios na casa. por não haver nenhuma desavença. pela boa fé nas discussões dos 
Projetos que chegam à Casa e desejou que trabalhemos em 2023 e em 2024 da mesma forma: com 
hannonia. com mui~ vontade para agradecer a opomudidade que o povo nos deu. A vereadora Daiana 
desejou uma Boa Nqite a todos, agradecendo a presença dos nobres vereadores, dos ouvintes que nos 
acompanham p<:lo F.acc:book e os que se encontram de forma presencial. Disse que cm time que está 
ganhando não se m~xe em referência 10 bom trabalho que o Pri:sidente junto com a Mesa Diretora, 
vem desenvolvendo· no Poder Legislativo. Já estamos encerrando o Primeiro Bienio e temos um 
Presidente bastante SOiicito a frente dessa Casa. Reforçou que está novamente como Tesoureira da 
Casa por confiar rios trabalhos do Presidente Rodrigo e por resolvermos todos os problemas 
Administrativos que aqui chegam. Disse que Prefeitura e Câmara juntas estão fazendo um bom 
trabalho pela população de Miguel Leão. Agradeceu a confiança que lhe foi dada novamente como 
Tesoureira e finaliz(?U parabenizando toda a Mesa Diretora por essa vitória. O vereador Elisvaldo de 
Sousa desejou Boa ;Noite a todos. cumprimentou a todos os vereadores presentes. Parabenizou o 
Presidente pelo tral:>alho desenvolvido e pediu a Deus que o capacite cada vez mais para que o 
vereador Rodrigo c4ntinue fazendo um bom trabalho. Falou que dificilmente um Projeto que chegue 
a Casa não tenha os~nove (09) votos. Disse que reconhece o trabalho que o Prefeito faz pela Cidade. 
Pediu desculpas aos:colegas vereadores caso tenha ofendido alguém em ambiente de trabalho. Disse 
que não foi essa a sua intenção. Falou que todo o trabalho que o Prefeito faz no Municipio é aprovado 
por nós vereadores.' Falou que os trabalhos da Prefeitura estão sempre alinhados com a CAmara. 
Desejou que Miguel,teão continue crescendo cada vez mais! O vereador Antônio Genivaldo desejou 
uma Boa Noite aos óuvintes. Parabcnizou a Mesa pela rcleeiçlo e f'tnalzou dizendo que quando se há. 
um bom trabalho. $e deve ser dado continuidade. A vereadora Jéssica Caroline desejou uma Boa 
Noite a todos, agradeceu a Deus por este momento. Agradeceu aos ouvintes e a presença de todos os 
vereadores. Disse ciue a chapa foi única porque todos nós confiamos no trabalho do Presidente 
Rodrigo. Por sua Dtdicação, por estar sempre pronto para ajudar os vereadores. Finalizou dizendo 
que se o Gestor tem.um bom trabalho não tem pra que mudar. O vereador Osiel pediu a palavra para 
falar do Evento da Ãssembl6ia de Deus que aconteceu nos Dias 10 e 11 de Dezembro na Cidade 
realizado no Clube Àltamirão em alusão ao Dia do Evangélico. Falou que a Igreja ainda é a que mais 
resgada pessoas, ~nsformando vidas. Que muitos tem uma nova oportunidade de andar nos 
caminhos do Senho(: Finalizou dizendo que o Evangelho é essencial na vida das pessoas. O Presidente 
Rodrigo Ctlio agradece a presença de todos os vereadores em uma Segunda Feira na Câmara. Pelo 
comprometimento cm todos virem participar da Sessão. Agradeceu a presença dos ouvintes. Disse 
que a Casa é do J)9vo! Agradeceu nominalmente a todos os vereadores pelo voto e confiança. 
Emocionado falou da luta, diante o trabalho que conduz cm Miguel Leão. Disse que não é fácil. Que 
vez por outra apare~m problemas para serem resolvidos. E que torce para que todos nós vereadores 
possamos continuar!fazendo um bom trabalho. Disse que todos os vereadores são guerreiros, estão 
sempre lutando, de},atendo, discutindo atravts de projetos de lei, de reuniões realizadas pelas 
Comissões o que é ·melhor para a População. Falou que todos são sensíveis as ações dessa Casa. 
Relatou os dois (02)~os de trabalho feito em harmonia com os vereadores e espera que os próximos 
dois (02) anos seja ela mesma forma. Que possamos continuar trabalhando cada vez mais. Falou que 
estará sempre a disj:,osição. A qualquer hora. a qualquer momento. E que a casa sempre vai dá 
condições para qu~ os vereadores pos.c;am desenvolver seus trabalhos. Pediu a população para 
participar mais das ,ssões, para que possam vir mais vezes, acompanhar os trabalhos da Casa. Disse 
que todos os trabalt'(os aqui desenvolvidos são sempre pensando no bem estar da População. Falou 
que todas as dicu~s são sempre mantendo o Bom Senso. Que busca que se prevaleça sempre a 
fratern idade, a harm'!:,nia, o amor na Casa. Desejou o mais sinceros Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo. Um 2023 màravilhoso na vida de todos! Parabenizou o Prefeito Robertinho pelos trabalhos 
reaizados durante o Âno de 2022. Por suas Obras, muitas ações. Finalizou dizendo: • Estamos sempre 
debatendo o que ve-?1 do Executivo para as ações nas comunidades. E disse que a Câmara sempre 
estará presente para .o que a População possa chamar. Estiveram presentes acompanhando a Sessão 
do Dia: o Secretário de Administração Laércio, Laitson, Chefe de Gabinete Gcovane, Antônio de 
Lemos, Luis Mud~ Fernando, Antônio Arão e o Secretário de Obras James Lima. E por não haver 
mais nada em paut~ o Presidente declara encerrada a Sessão que após lida e achada conforme, se 

aprovada. segue asiinada por mim, Vereador Laurindo Pessoa da Silva, Primeiro Secretário da 
Câmara Munic· al de Mi el Piaul e ,por todos 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/11/2022 

Ao Décimo Oitavo Dia do Mês de Novembro de Dois Mil e Vinte e Dois (18/11/2022), às 
Deunove Horas e Dez Minutos ( 19: 10 HS), realimu-se no Plenário Petrônio Portela, sede 
da Câmara Municipal de Miguel Leão, &lado do Piauí, situada à Rua Joio Ferry, Nº 24 - Centro, 
nesta Cidade de Miguel Leão, a Sessão com a presença dos Vereadores: ANTONIO 
GENNALDO BATISTA CAVALCANTE JUNIOR, DAIANA MARIA DE SOUSA 
OLIVEIRA, ELISVALOO DE SOUSA BATISTA, EVANDRO ROBERTO SILVA, 
FRANCISCO BARROS DE SOUSA, OSIEL DE SOUSA e RODRIGO CELIO FERREIRA 
MOURA SANTOS. Abrindo os Trabalhos o Presidente Rodrigo Célio fez a contagem dos nobres 
edis, onde verificou-se a ausência dos vereadores: JESSICA CAROLINE BATISTA DE SOUSA e 
LAURINOO PESSOA DA SILVA. O Presidente Rodrigo Célio solicita ao Vereador Osiel para que 
faça a Leitura Bíblica. João 08, Versículo 32 que diz: " E conhecereis a verdade, e a 
verdade vos libertará. " Após a leitura, o Presidente pede a Vereadora Daiana Oliveira para que 
fosse feita a Leitura da ATA da última Seà>. A Sesüo Ordinária de 11/11/2022. Logo após, a Ata 
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade por todos os presentes. Na Ordem do Dia, 

o Presidente Rodrigo Célio fàla dos dois (02) Projetos de Lei que serio colocados em votação. - O 
Projeto de Lei de Nº 404/2022, a L.O.A- Lei Orçamentária Anual, para volaçio em 1° turno e o -
O Projeto de Lei de Nº 48512022 que Dispõe sobre o Programa "REURB MIGUEL LEÃO 
PIAUI". Os Pareceres das Comissões serio agora apresentados e discutidos para podermos coloca
los em votação. Lido pelo Presidente da Comissão Antonio Genivaldo Junior o Parecer da Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscaliz.ação. Aprovado por todos os presentes. Lido pelo Presidente da 
Comissão Evandro Roberto o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado 
por todos os presentes. Colocado o Projeto de Lei •• 404/2022 - WA em votação de primeiro 
turno, foi aprovado por unanimidade, logo após foi colocado em votação o Projeto de Lei de Nº 
405/2022, que também foi aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada na Ordem do Dia, 
passou-se para o Grande Expediente onde o Presidente concede a palavra para todos os vereadores 
fai.crcm as suas considerações finais. O vereador Osicl deseja uma Boa Noite a todos e diz que 
mais uma vez o Municipio deu um passo importante com os Projetos aprovados hoje em nossa 
Casa. A vereadora Daiana deseja uma Boa Noite a todos e Parabeni1.a o Prefeito Robertinho por 
não deixar a População desasistida por sua Administração. O vereador Elisvaldo Parabenil.Ou a 
população de Miguel Leão pela conquista diante os projetos aprovados. O vereador Francisco 
B81TOS desejou uma Boa Noite a todos. Disse que essa é uma luta de anos e que hoje se concretiz.a. 
Falou da fonna harmonio1.a que o Presidente Rodrigo conduz os trabalhos da Casa. O vereador 
Evandro Roberto desejou uma Boa Noite, cumprimentando todos os presentes. Falou da alegria de 
todos nós representantes do Povo em aprovar melhorias para o nosso Município. O Presidente 
Rodrigo Célio finali7.a làlando sobre a LO.A que é importante para o direcionamento dos tnbalhos 
tanto do Executivo quanto do Legislativo, pois é onde nos baseamos para criar novas leis que 
beneficiem a população, os requerimentos e oficios para as comunidades da nossa Cidade. Falou 
que é importante que tenhamos conhecimento desse projeto para que possamos conduzir melhor 
nossos trabalhos. Sobre o Programa REURB, ele destaca que com a Documentação a população terá 

direito a aquilo que é do povo! Agradeceu o Prefeito pelos projetos que ~ ajudam a população. 
Falou do respeito que todos os vereadores tem uns pelos outros. Disse que a população reconhece 
todo nosso trabalho na Câmara, pois é comentado na Cidade. Estiveram presentes acompanhando a 
Sessão do Dia, Fernando, Tiago e o Chefe de Gabinete da Prefeitura Geovane Melo. E por não 
haver mais nada em pauta, o Presidente declara eocemda a Scsüo que após lida e achada 
conforme, se aprovada, segue assinada por mim, Vereador Francisco Barros De Sousa, 
Segundo Secretário da Mesa = <!a ~ Municipa.lJ'.i de Miguel Leão Piaui e .. -.. g~ ~"' _ r,.nA,!10 _ Ç~l1M\ 

Presidente: ~ ~ 
Vice-PresislCllt~~~-'".:t 
Vereado~ . L lt.11,Ú10, · ~=-w~:4:~v CÍ" ,n 
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