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ESTADO DO PIAUI 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO - PI 
Endereço: Rua João Feny, Nº24 Bairro: Centro 

CEP: 64445 - 000 
CNPJ: 07. 190.882/0001-44 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/ 10/2022 

Ao Vigésimo Primeiro Dia do Mês de Outubro de Dois Mil e Vinte e Dois (21 / 10/2022), às Deunovc 
Horas e Dez Minutos ( 19: 10 HS), realizou-se no Plenário Pctrônio Portela, sede da Câmara Municipal 
de M iguel Leio, Estado do Piauí, situada à Rua Joio Ferry, N º 24 - Centro, nesta Cidade de Miguel 
Leio, a Sessão com a p=ocnça dos Ve=-dores: : DAIANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA , 
EUSVALDO DE SOUSA BATISTA, EVANDRO ROBERTO Sll.VA, FRANCISCO BARROS DE 
SOUSA, LAURJNDO PESSOA DA SILVA, OSIEL DE SOUSA e RODRKJO CELIO FERREIRA 
MOURA SANTOS. Abrindo os Tmbalbos, o Presidente RodriJ!IO Célio solicita ao V.,._..,,. Osiel que fuça 
a Leitura Blblica lida em: Salmo 128, Vcnúado Primeiro que díz: .. 1 Bem-aventurado aquele 
que - - Senhor • b-,da - _.,. caminhos . ... o Presidente Clllão pede a Vereadora 
Daiaoa pmaquesqa feita a Leitura das ATAS das Sessões dos Dias: 23/09/2JJZ2 e07/100022. Logo após, 
foram colocadas cm votação e aprovadas por unanimidade por todos os presentes. Passamos para a 
Ordem do Dia onde foram entregues aos nobres vereadores o Projeto de Lei de nº 405/2022 que •• 
Dispõe sobre o Programa .. REURB MIGUEL LEÃO PIAIJr, que regulamenta no âmbito local os 
instrumentos de regularização fundiária previstos na Lei Federal nº 13.465/2017, de 11 de Julho de 
2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.3 IO, de 15 de Março de 2018, define tn!s espécies de 
regularização fundiAria, que atingem cm sua totalidade as propriedades urbanas irregulares no Brasil" . 
Este Projeto de Lei, já debatido cm Audiência Pública, está sendo colocado para que os vereadores 
se reunam para discuti-lo e colocado em votação na próxima sessão. Não tendo nada na Ordem do, 
Dia, O Presidente Rodrigo Cé lio 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 conquista dos. 
Munícipes, com a regularização fundiAria na Cidade e finalizou parabenizando o empenho de todos 
os vereado~. O vereador' Francisco Danos desejou uma boa noite a todos e agradeceu a presença. 
dos ouvintes. O vereador Elisvaldo acompanhou o pensamento do V creador Osiel sobre a 
Regularização Fundiária. O vereador Laurindo Pessoa deseja uma boa noite a todos. O vereador 
Evandro Roberto desejou boa noite a todos e agradeceu a presença dos que ouvintes. O Presidente 
Rodriga finaliza reforçando o pedido para que todos os vereadores se ~ para pegar orientações, 
explicações com o juridico e a contabilidade da Casa Legislativa à respeito do Projeso de Lei LO.A 
(Lei Orçamcolária Anual) que deverá ser provada att a última Sessiio deste ano. Estiveram presentes 
também nesta casa o Chefe de Gabinete da Prefeitwa Geovanc e o Colaborador Fernando. Os 
v~ ANTONIO Gl\NIVALDO BATISTA CAVALCANTE JUNIOR e JESSICA CAROUNE 
BATISTA DE SOUSA não paniciparam da sessão do Dia. Nada toais tendo a declarar, o Presidente 
determina o encetramento da sessão do Dia. E por não haver toais nada a tratar, cu Laurindo Pessoa. 
da Silva, Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miguel Leão Piaui, lavrei 
esra ATA, q após lida achada conforme, setá por todos 
assinada. oP. · 

Vereado,: 
Vereador· ' 
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;.:_ ( ,...:~J]PÃO ~JNTEIRO TROR ( .,_'-.; 
'.I'IftCO Quo, no Livro de Ri:gistr~ de Tftu1os e Docum~ntos B-2. folhas 2U is. fõi registradoº'-) 
segue: . - .. '- . 

7" ·~lo de n º 32~ datado ·dc 27 de D ~ bro dr, 2022) - R~erimc~to fe ito ;or R odrigo 
erreú:a Moura Saritos, CPF n • &&0. 188.063-49. solic itando o registro de uma. ata do Cimara 

. ~e M.Jgucl ~iio-PI, ·con:roirnc ségue: • ATADA ~ SÃÓ oRDINÁIUA DB 1211212022. 

Scgundó D ia do ~ês de bczcmbro de Óois Mil~ Vinte e._~ (12/12/2022), às Dezenove 
Minutos (19:10 HS), rea1Ízou-sc(no Picnário P etrónio Portela., scdc' da CAnúua Municipaf 

guêl Leão, E&_Fado:do Piauí, situada J :ii'~ João Fcrry, Nº 24\ Centro, nesta Ci~e de Miguel 1 
• a Sess~ com/! p reaença do11 V ereadores: ANTONIO GEN{VALDO BATISTA 1 

VALCANTE JUNIO)l. DAIANA MARIA DE s o u ·sA O LIVEIRA. ELISVALDO DE SOUSA 1 
TIST)<, E V i',NDR6 ROB E RTO SILVA. FRANCISCO BAR:ROS pE SOUSA, JESSICA . j 

=><"'Slr _ _ OLUIEBATIS!A DE SOUSA, .L:A"\JRINDO PESSOA DA 'SILVl', OSIEL'DE-SOUSA e ! 
D RIGÓ CELIO·E~~ MQURA sANtos. Abrindo os Trabalhos~ Iiresid~ _tc Rodrigo Célid--. j 
e ao nol>~c,tcador-OaiclJ)~' quc faça a ·L c itura ·e tbÍicd.. Lida 'em Mateus , VCTI1fculo Primeiro 1 

diz,: '' Livro da gcmçãd d~~ Crist0, filh_~ de Davi, filho de Abraão . ., .ÃJ'.Q~. Apó8 a leitura,.~ 1 
a VCTeadora Daiana Oliveira para que fosse feita a Leitura d.a ATA da última Scuio. ! 

a .dQ.,Uia .? I1/Í'uzo22. Logo apóa, a Ata foi colocãd~ em votaç.ãb e ;prov~~• pof 
\ entes. Na Ordem doJ>ia, o Presidente R~go Célio fàJa da Eleição da 

Ll)ircl?1"8 para o _B iêwo '.2023 / 2024 ~ Câ.tnam Municipal, tendo a inscrição~~ de um~ (Ol) 
a. Sendo composta pelos Membros: - Presi~en~·Rodrigo Célio Ferreira Mf?ura'Santps; - V ice
d~nte: fv.andro Roberto Silva; - Primei.ró Secretário: Laurinda Pessoa dà Silva: - Segu.ado 
t:Àrio; Franci6c~~s de Sóuaa; - fesow-cira; Dai~a M aria de sdusa Oliveira. Após feita a 

Rcqúcrimento da Chapa, o .Prcsidente...pede ao vereador l:.;aurindo para fazer a c0nferência 
_onde foi cotj'.fu-m('da as n;;ve (Õ9) cédulas de votaçã~>Após ~os os ~ dores vo~. 

odrig'o cil.io pede ads vereador~ Fnui:cu.co Barros e Laurinda Pessoa para pegar a wna 

1 a ~ n~gem dos voto~ onde.verificou-se os '1ovc (09) vo~s para a 6.nica chapa r/gis~da. E~eitos 
o B u!:n.io 2023/2024, a.Presidente. passa para_o Grande ExpcdJcnte para que os vercad0res possam 

l cr o uso de ~ palavras. O vereador Osiel deseja uma Boa.Noite agf.idece:ndo a prcseDça de ~os. 

l ~.CJ4%0u ao E,:esideote R odtjgo -~cndô que ele é digno deSCu ~andatb e finaJizo~ dizendo ao 
... .-dente que tQdc3s o, vereadores tcin uma boa imagem de' sua Ge)U!o. Parabcnizou a todos·.quc irão 

nova M esa'"oirctora.'Pai-abcnizou aos.vereadores pelo rcspÇito un~ com ~s outrõs. cüzendo 

~eóm isso é a ~ u1açio. ltca 

~ ~TIV'A D0,8RASL 
DO_J;STADQ.DO'l>llwf J 
roMAAcl\DE MIOUEl LEÃO 
éAATÕRlõ-00 UNICO 

fqho,...,--

~ =,:= ... 

REolSTRÕ :M -Li ___ _..B,.t,,.@122..,...__-'----' 

cm seu trabaDw. Parab,cnizou a Gestão do Prefeito RobeFtinho e se colocou a dispooiçãd do povo de 
I ......, \ \ 

Miguel ,Leio. O vereador F,;ancisco .Bano• sau.ilou os colegas pr~tes e 'aos-vereadores dôejando 
uma Bóa Noite a todos . Saudou a todos na pe$foa do nosao Prêsidente Rod.Àgo. P + ~ o 

Presidentê j,ela condução _doj trabalhj>i' que lhe foi confiado/por mais dois (02) an.:s.)Palou.p 

seriedade, dáÍ!"!'ºrtAnc\a, do -',mpenhq n9s trabalhos de todos os v~ores·na CAmara para qµ~ o 

Prefeito faça uma boa Administraçlo\na Cidade. Parabcnizou'o ~ feito Ro~o. Parabpriz<>u a 

tod_os que ~ a chapa pe!Q,tesultado da eleição e fin~u ~ da múdáde nos trabalhr ~ 
sctá d~volvido por todos que i(llo colnpor a Me8ll-Diretora. O v~ ador .Laurindo P~ dé&ej~ -

• 1 . . . , ,,; -
uma~ Noite_ a todos saudando a ~os os· presentes. A~ ·a PfC8CD-Ç8. de'todos os v~orcs. 
P~µ,-o- Preaiddnte Rodrigo por ser el~ ~ n ~ ameQ.te Présiden\e de nossa Casa ~ gislativa. E 

finallzou· dcsé_Íando a todos .w,( Feliz Natal e\un Próspero Ano Nov"i'.· o vereador Evandro Roberto 

desejou ~Boa Noite, éum~do a todos os ~ vintes: Agradeceu a'todos os-ar~ores-pela 
votação na chapa, fazendo, em suas pala"fU, uma lembrança .da Mcaa Diretora eltjta cm 2020. E 

agor11 ·sÇJ>do l·ççleita;para 'O Bienio 2023/2024. Parabtt~-'Rodrigo P,"lo trabaú;,o e ~la boa 

cónviy in.cia..qn~ tem~ na casa, por não h~ ér iícnhuma dcsaveJ198; pela boa fé nas ~õca ~• 

Projetos _que chegam à Cua e ~ou que trabalhemos em 2023 e cm 2024 da :inestna fonna: com 

~onia, com-lnui'la vo~ para ,._dccct-a oi,c,míuii~ que o povo l!Slf qeu. A vereaclom Daiana 
·_dcaejou uma Boa f.oi~ a todos, !llll'âll~ o a ~dos 110bfa v~ dos ouvintes qué--noa 

~!~.Facebook c..,o•~ ue àe encontíam ~ fo'.r' presCJ!.cial. ~ ,f'e em time que ~ 
ganlta$,do não 86 mexe em ré~ cia ao bom trabalho que o Pn:siâcnteiunto com a f,leaa Dire~ 

vcm-descnv.;lvcndo no l"odcr Legislativo. Já estmnos encerrando o .Pljmeiro BianJo ·ç ;,,os ~ . 
~dente _ &aatan~ solie_jto a' frente ~ . Casa. ReíoiçoU que está novámente .cá.no Teào~ da, 

Caaa por confiar nos trabjlllaos do Riesidentc Rodrigo._ e por resolvermos t?dos os probl~as _ 
Administrativos quê aqui chegam. Disse que Préfei~ e Câmara juntas erilo ~endo um J>om 

lrabalbo pela p~ã9 de Miguel Leão. ~decieu a confiança que lhe foi dada no~amente co~ '

Teso~ e finalizou parabenizan_.do toda a Mesa :Q.._iretoÍa por esaa vit.óri.a! O v~or Elisvaldo de 
Soii.sa d~ejou Boa Noi!e a todos, cumprim.~u a tqdoa os vcrcadÕrca presontes. Pa,rabenizou o 

Presidente pel~ traball.!~ dc~cnvolv-rcio e pcdi\l a :ÓCUS que o capacite ~da vez ~ai& Para que o 

verpi<h>r Rodrig~ tinuc ~do,;;;; bom trab'alho. JI_.Jou que dificilmente ~j~ que c.begue a 
'ÓJa 11$o tenha os nÕYe (09) votos. D)y _e que rcconhc:'ce o trabalho .'!J": o Prefeito h% p~ Cidade. 

Pediu~ aos colegas y~ casp tenha ofendido alguém• euí'F'»Cl!te de~~ Dissc _ 
que nio,foi ess,t • ~ intençfo. Falou _que,tôdo o trabalho que o Pre(.eito ~P Mwdcipio 6 aprovado' 

. '.. . - ~ . 
por nóa ,,-ver~-- Falou que os trab~o• da Prefeitµra estão sempre. alinhillos com_ a Cllmarar 

/ . ( 't ·. / - -~ 
_, u que ~ glle_l Leão continue crescendo cada vez ,mais! ~ v ereador: Antônio G~vald~ ~ejou 

Noite- aos ouvintes. Pacabenizou a f-4:esa pela rcleeição e finalzou -d.µcndo qUC quandõ se há 

trabalho. es~c deve ser fado continui'cÍad~. A vereadora Jéssica ~olinc desejou uma ~oa 

todos~ ;~ceu a D eus po.c:._cstc ~rento. Agradcc.,eu llOS ouvintes e a p~scnça de t~os os j 

dores. Disse _que 'i ch apa foi única porque tpdos nós confiamos no trabálho do Prcsid~ tc(l, 

·go. Por sua Dcdícação;--por estar ~cmpre pronto para ajudar os vereadOJ'C$. Finaliiou dizendo que ! 

1 o Gestor tcii:l._,. mn b6ih_ trabalho não tc;m pra que mudar. e..~~dor Osicl pediu a pal;~ para falar 

· EVéD.to da Asscmbl~de Deus qú e ~ teceu nos Di~ 10 e 11 d e Dezembro na Cidade rcalizad~ ! 
, Clube. A:'camjrão eai ;alusão aO Dia do Evà.ngélico_." ~i a1oü que a Igrej a ,ainda é a que mais rcsgada-. j. 
: oas> tráhsfi::;rmand o vidas. Que muit~s tem um a nova oportunidade de andar nos caminhos do i 
1enhor. Finalizou dizendo que o Evan8.elh?.é ~sencial na vjda das pessoas. O PrcsidciÍtc Rodrigo i 

;6Úo egradCce a~escnça .. !!_e tod os os ~ readore~ cm ~a ~~gun4a Feira na· Câmara.' P elo j 
; IIÍprometimento em todos.,vicemparticipar da Sessão/ Agradeceu a-presença dos ouvintes. Disse que 

· é do povo! ~gradcccu ~Oihinalmcn~ a todos os v~Of-CS pelo. vofu·c coo.fiança. Emocio~do 

luta., .diante o trabalho que con4UZ em M iguel Leão. Disse que não é fácil. Que vez por outra 

cm problemás para serem resolvid os. E que torce para que todos nós veteadorcs pdss8mos 

·- faz_cndo um bom trabalho. Diss.~ q~c todos os · vcrea~ores ~o guerreiros. estão ~empre 

, debatendo, discutindo ~vés de projetos de lei, de reuniões reali7..adas )elas Comissõ;cs ·o que 

r para a Po_au.Íação. falou que todos são sensíveis as a~ dessa Ca.sa."Relatou qs dois (Ó2) 

habalh0 feito CJP hann~nia ~ m os"vereador-:_S _e espera que os próximos d~~ (q2) Brios "seja da 

forma. Que poss81Do& con tinuar trab alhando cada vez mais . Falou qUc estará sempr e a 

o. A qualquer bo°'• ;\_ qual(luer }Porii~to. E que a casa sempre vai dá condições para que QS 

~am desenvolver {cus trabalhos. Pediu a população para participJr--ma.is dd sessões: 

am vir mais vezes, ac.ompaliha:r os trabalhos da Casa. Disse que ~os os ,,ttabalh9~ i qui 
os s,o sempre pensando no bêin estar da População. Falciij_ que toda.5 as dicussáe~ são 

tendo o Bom Senso. Que busca que ~ prevaleça senij)rc a fràtemidad,c, a h~onia, o 
cséjou o mais.sinceros Feliz Natal e um Pr65pcro An6"Novo. Um '-20~ marairilhoso 

vida de tcxlos! Parabcnizou o Prefeito Robcrtinb.o pelos trabalhos rea.izados 4wante·o Ano de·2.022. 

suas O~s. 'muitas ações. Fina lizou d izendo: - E~tamos sempre debat;ndo o ,qu6 v em do 

ecu~vo pará as aç~p.as comunidades. E dis~c que a Câmara scmprefcs~ p,tet;cntC para.o que a 
.opulação possa chamar. Est iveram p resentes acompanhando a Sessão do D ia: o -Secrciário de 

: · istração Lao/c~, Wson:, 2here dc--G abincic Gcovanc. Antônio de Lemos~ Luis MÜdeza, 

ào; Antônio Arão e o Secretário de Obras 
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