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infelizmente 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. Parabenizou ao vereador 
Rodrigo por fazer com que as pessoas possam nos assistir e aproveitou para convidar para que a 
população possa vir até a sede da Câmara, para companhar nossos trabalhos. Após as discussões, o 
Presidente colocou em votação: Primeiro a Indicação n ° 01/2022 de autoria do vereador Elisvaldo 
Batista, onde foi reprovado por todos os vereadores presentes. Logos após, colocou em votação o 
Requerimento de nº 003/2022 que foi aprovado por unanimidade. Nada mais na ordem do dia, o 
Presidente passou a palavra para todos os vereadores. O vereador Evandro Roberto agradeceu mais 
uma vez a todos e disse ao vereador Elisvaldo que devemos reformular a indicação. Disse que 
devemos solicitar ao Prefeito que mande urna pessoa para orientar de que forma a Prefeitura 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 viável para o Município. Falou que nós todos juntos iremos encontrar uma melhor solução. 
Agradeceu a presença de todos os vereadores na sessão de hoje. E que acreditaque 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 
presença dos que nos acompanham pelas redes sociais mas esqueceu de falar com os que se encontram 
presentes: nosso colaborador Kaique, o Geovane, oCelso, Professor Edvaldo e o Secretário James. 
Pediu para que conste em ATA o aniversário do Secretario de Finança Roberto Nascimento, que 
aconteceu no dia 21 de Abril. Deixar nossos 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 assunto, pois a população não tem 
como arcar com essa despesa. Falou que estamos todos aqui para trabalhar no que é melhor para o 
Município. Encerrou dizendo que essas eram as suas palavras. O vereador Osiel desejou boa noite a 
todos os presentes e os que estão aos veado atraves do Facebook. Disse ao Presidente que o municipio 
ganhou uma ambulância nova mais que até o momento nao chegou em Miguel Leão. Mais acredita 
que irá chegar. Falou também sobre um veiculo que foi comprado para a escola e que tambem não se 
encontra no município. Disse também que foi procurado ontem pedindo providências a respeito da 
estrada do Carpina à Passagem Molhada Que teve pessoas que caíram na estrada e se machucaram. 
Que não teve como providenciar o requerimento fazendo a solicitação mais que queria adiantar o 
problema. Disse que lembra que em urna de nossas primeiras sessões comentou que muitos 
Municípios distribuíam peixes, cestas de alimentos e que para a sua surpresa este ano o Prefeito de 
Miguel Leão distribuiu peixes para todas as pessoas de Miguel Leão. Queria deixar os seus parabens 
para as pessoas que se empenharam pela ação, para fazer essa distribuição, pois muitos não tinham 
condições de comprar. Parabenizou a 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 pessoa do 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 vir para o Município 
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 novamente para pedir que repassem ao Prefeito alguma resposta sobre o projeto sobre o psico 
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 irá marcar uma reunião com o Gestor 
para que possa ser explicado sobre as dúvidas 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 pessoas possam estar 
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 uma 
forma mais confortável para as pessoas assistirem em casa e acompanhar o trabalho que cada vereador 
vem exercendo em nosso município. 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 dff Miguel_Leão Piaui, lavrei esta ATA,_ 9-ue após lida e achada 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/04/2022 

Ao Vigésimo Nono Dia do Mês de Abril de Dois Mil e Vinte e Dois (29/04/2022), às Dezenove Horas (19:00 
HS), realizou-se ao 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 GENNALOO BATISTA CAVALCANIB JUNIOR, EUSVALDO DE SOUSA 
BATISfA, EVANDRO ROBERTO SILVA, FRANCISCO BARROS DE SOUSA, LAURINDO PESSOA DA 
SJL V A, OSIELDE SOUSA e RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS. O Presidente declarou aberta 
a Sessão e comunicou que em virtude do falecimento do Tio do Secretario de Obras James Lima, a 
vereadora Daiana Oliveira 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 Leitura Bíblica Feita em Mateus um (1 ), versículo Primeiro que diz: ''Livro 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 uma 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 município. Relatou sobre a 
importância de ser ter uma Máquina Plantadeira nas plantações e encerrou agradecendo a 
oportunidade. O vereador Evandro 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 Kaique. 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 forma de melhorar o trabalho do agricultor e beneficiar a população. 
O vereador Júnior desejou boa noite a todos. Agradeceu a Deus por estarmos todos jlllltos e disse que 
a máquina facilita muito o trabalho, pois a quantidade de semente e adubo é utilizado na quantidade 
correta O vereado Laurindo 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 importante, 
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 MARIA DE SOUSA OLIVEIRA e a vereadora JE.SSICA CAROLINE 
BATISfA DE SOUSA, não participaram da sessão do Dia Não tendo mais nada na ordem do Dia, o 
Presidente passou para o grande expediente 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 Laurindo Pessoa da Silva, Primeiro Secretário da Mesa Diretora da 
Camara Municipal de Miguel Leão - PI, lavrei esta ATA, que após lida e achada, será assinada por 
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