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Ao primeiro dia do mês de março de ano de dois mil e vinte e um, as 10 horas, reuniu-se a 

Câmara Municipal para a realização da 5° sessão ordinária do primeiro ano da presente 

legislatura com a presença dos vereadores: Adriana de Castro, Ana Célia de Sousa, Dante 

Ferreira Quintans, Ernane Reis de Moura, Hélio Alves Coelho, Manoel de Sousa Monteiro, 

Marcelino Fernandes de Oliveira, Marcilene Ribeiro de Lavor, Moacyr Carlos Rocha Neto. O 

sr. O Presidente declarou aberta a sessão e determinou a 1° secretária que fizesse a leitura 

da ata da sessão anterior que após ser lida foi posta em discussão e votação, tendo sido 

aprovada. A seguir foram apresentadas as matérias em pauta: Requerimento 025/ 

2021 que solicita o repasse de incentivo de custeio dos Agente Comunitários de Saúde; 

Indicação 012/2021 que solicita a operação tapa buraco no PI 465 no trecho entre os 

municípios de São João do Piauí e Campo Alegre do Fidalgo. Apresentadas as matérias em 

pauta, a palavra foi franqueada ao vereador Ernane que cobra resposta a indicações de sua 

autoria e declarou seu apoio às matérias em pauta. Diz que foi procurado por motoristas do 

município que estão com salário defasado em relação aos municípios vizinhos. A seguir a 

palavra foi franqueada ao vereador Dante que registra a visita que fez a casa de apoio aos 

doentes em Teresina, dizendo que é muito acolhedora, mas externa sua preocupação com o 

contrato que é apenas de um mês, continua solicitando o valor deste contrato. Finaliza 

fazendo comentários sobre as matérias em pauta. A seguir, o vereador Manoel usou a tribuna 

onde justifica a apresentação da indicação de sua autoria. Parabeniza as mulheres do 

legislativo de São João do Piauí. A próxima a falar foi a vereadora Adriana de Castro que 

comentou sobre a semana comemorativa em alusão ao dia da mulher organizada pelo 

conselho dos direitos da mulher e do comitê de mobilização. Faz comentários sobre as 

matérias em pauta. Registra que esteve em audiência com a Deputada Rejane Dias e 

Deputado Fábio Novo, onde reafirmaram o compromisso com São João do Piauí, finaliza 

parabenizando o prefeito pela passagem do seu aniversário. A próxima a falar foi a vereadora 

Marcilene que falou sobre a semana da mulher em nosso município fazendo referência às 

que já passaram por este parlamento. Cobra resposta às indicações de sua autoria. Registra 

seu apoio às matérias em pauta e comenta sobre o pagamento de incentivos a artistas 

sanjoanenses onde muitos não receberam. O próximo a usar a tribuna foi o vereador 

Marcelino que faz menção a semana da mulher fazendo homenagens a sanjoanenses através 

das vereadoras desta casa.Registra que a vereadora Ana Célia foi indicada como líder do 

Prefeito. Fala sobre a reeleição do Defensor Erisvaldo Marques. Comenta que fez visita à 

maternidade Mãe Elisa.  Lamenta e cobra resolução quanto a falta de médico plantonista no 

SAMU e faz comentários sobre as matérias em pauta. Em seguida, o vereador Hélio fez uso 

da palavra onde fala sobre as visitas feitas pelos vereadores a maternidade e hospital 

verificando as instalações destas casas de saúde. Comenta a falta de médico plantonistas do 

SAMU, fala sobre os repasses do PMAQ e do não pagamento deste recurso aos profissionais 

nos dois últimos meses do ano passado.Logo a seguir a vereadora Ana Célia que agradeceu 

a indicação de líder do prefeito. Parabeniza seu filho pelo seu aniversário e também 

parabeniza o prefeito pelo seu aniversário. Agradece ao vereador Manoel pela referência. 

Fala sobre a semana de mobilização do dia da mulher. Faz comentários sobre as matérias 

em pauta. Finaliza pedindo a recuperação da estrada que dá acesso à barragem do Jenipapo. 

O último a falar foi o vereador Moacyr que passou a presidência ao 1º vice-presidente para 

que pudesse fazer uso da tribuna onde fez comentários sobre as matérias em pauta. Tece 

comentários sobre a questão dos músicos que não foram contemplados pela lei Aldir 

Blanc.Terminado o discurso, o vereador Moacyr retomou a presidência e colocou em votação 

as matérias em pauta: Requerimento 005/2021 e Requerimento 006/2021 aprovados por 
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unanimidade. Indicação 012/2021 aprovada por unanimidade. Requerimento verbal que 

solicita o valor do contrato da pensão que atende doentes de São João em Teresina aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento verbal solicitando a recuperação 

da estrada da Barragem do Jenipapo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

Nada mais havendo a tratar o senhor presidente declarou encerrada a sessão e para constar 

foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada.  

 

Plenário da Câmara Municipal de São João do Piauí em 01 de março de 2021.   

 


