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Ata da 37ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Parnaíba 
realizada em 12 de maio do ano de 2021. Aos doze dias do mês de maio do ano de dois 
mil e vinte um, na Sede da Câmara Municipal, localizada na Praça da Graça nº 433, 
Edifício Elias Ximenes do Prado, na cidade de Parnaíba-Piauí, realizou-se a Sessão 
Pública Ordinária em Formato Home Office do corrente ano Legislativo. Presentes os 
vereadores: Carlson Augusto Cornélio Pessoa (DEM) - Presidente, Francisca das 
Chagas Castelo Branco Neta de Sousa(DEM) – 1ª Secretária, Maria de Fátima Carmino 
Pereira Dourado(PT), Ricardo de Lima Veras(REPUBLICANOS), Edcarlos Gouveia da 
Silva(PP), Renato Bittencourt dos Santos(PDT), André Silva Neves (REPUBLICANOS), 
Daniel Jackson Araujo de Souza (SOLIDARIEDADE). Francisco de Assis de Souza de 
Oliveira (PROS), David de Sousa Soares (PP), José Alves de Sousa Filho (PL), Taylon 
Oliveira de Andrades (PROS), e Antônio Marcos do Nascimento Oliveira (DEM). 
Ausentes os vereadores: João Batista dos Santos Filho (SOLIDARIEDADE), e Ronaldo 
da Silva Prado (CIDADANIA), ambos justificaram suas ausências por motivo de viagem 
a serviço do Poder Legislativo, e os vereadores João Batista Oliveira dos Santos (PSC) 
e José Geraldo Alencar Filho (PSL), ambos justificaram por motivo de força maior. Às 
dezenove horas e dez trinta minutos, após registrar a presença dos Edis, o Sr.Presidente, 
em nome de Deus declarou aberta a 2ª Sessão Ordinária. Passou a Ordem do Dia 
submetendo em 2ª discussão e em votação Projeto de Lei Complementar Nº 4.701 do 
Executivo, que altera a Lei Nº 3.603 de 28 de abril de 2021 que autoriza a doação de 
área de propriedade do município na forma que especifica. não havendo manifestação o 
projeto foi aprovado com 12 votos em definitivo com uma abstenção da vereadora Maria 
de Fátima Carmino Pereira Dourado (PT). Logo após foram expostos para discussão os 
Requerimentos Nºs 405, 406, 407/2021 de autoria do vereador Renato Bittencourt dos 
Santos (PDT), o autor se pronunciou ressaltando da importância dos seus pleitos que 
todos priorizam em atender aos anseios com relação a iluminação pública das 
localidades mencionadas. Postos em votação, foram aprovados. Como também foram 
todos aprovados as Proposituras Nºs 394, 402, 403/2021 de autoria do vereador Carlson 
Augusto Cornélio Pessoa (DEM) e solicitou a Secretaria da Casa encaminhei a cópia dos 
requerimentos Nº 402 e 403/2021 ao vereador Ricardo de Lima Veras 
(REPUBLICANOS) por se tratar de interesse de ambos vereadores. A seguir, fez uso da 
palavra o vereador Francisco de Assis de Souza de Oliveira (PROS) fazendo 
requerimento verbal solicitando o envio de Moção de Pesar aos familiares do Tenente 
do Corpo de Bombeiros Edimar, pelo seu falecimento. Colocado o requerimento verbal 
em votação, foi devidamente aprovado. A seguir, a palavra foi facultada a vereadora 
Maria de Fátima Carmino Pereira Dourado (PT) que fez Requerimento Verbal, solicitando 
do Prefeito Municipal e setor responsável que tomem medidas em caráter de urgência 
para a denúncia recebida, levando em conta que repercuti muita na saúde e por conta 
da pandemia que estamos vivendo. Informou que lhe foi relatado que os transportes da 
Prefeitura Municipal de Parnaíba, estão sem combustível, estão parados e assim 
afetando a vacinação, tendo em vista que até os transportes da Secretária de Saúde 
estão parados. Informou ainda que estão pedindo para os próprios funcionários que 
fizessem os abastecimentos com o dinheiro de seus bolsos para que depois seriam 
ressarcidos. Em aparte, o vereador Antônio Marcos do Nascimento Oliveira(DEM) disse 
que já ia fazer um Requerimento Verbal com o mesmo teor, e pediu permissão para 
associar-se. Mencionou que também recebeu de alguns servidores a mesma 
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informação. Ainda disse que é necessário que o Prefeito tome conhecimento, mencionou 
ainda que estão ficando para trás pessoas acamadas que não podem se locomoverem 
para os postos de saúde para se vacinarem e geralmente os agentes de saúde e 
enfermeiros estão indo até essas pessoas utilizando o transporte da Prefeitura.  Solicitou 
de sua colega parlamentar Neta Castelo Branco venha averiguar o mais rápido possível 
e sanar essa situação, pois essas pessoas acalmadas e prostradas estão muito mais 
vulneráveis e não podem ficar sem a vacina.  Com o poder da fala novamente a autora 
do pedido verbal, Fátima Carmino, agradeceu ao seu par Antônio Marcos do Nascimento 
Oliveira (DEM) pelo apoio recebido. Continuou as informações, dizendo que só na saúde 
são 10 (dez) processos em atrasos, por isso o posto não forneceu mais combustível, 
porque estão devendo demais e que Prefeitura reveja essa dívida, também pediu 
providencias para que sejam feitas as manutenções nos carros da Secretaria de Saúde. 
Indagou o porquê a Prefeitura Municipal deixar chegar a tal ponto de não manter em dia 
as despesas básicas.  A vereadora Francisca das Chagas Castelo Branco Neta de Sousa 
(DEM) se pronunciou em atendimento ao pedido de seu par Antônio Marcos do 
Nascimento Oliveira (DEM) informando que ligou para um assessor da Prefeitura, que 
tentou falar com a Secretária de Saúde, mas o celular não completou a ligação. Disse 
que o assessor do Prefeito lhe informou que a Empresa que ganhou a licitação para 
fornecimento de combustível, não está querendo fornecer o combustível, por esse motivo 
vão realizar outro processo licitatório para resolver a situação. Disse que questionou 
sobre a questão da Prefeitura não está realizando pagamento ao Posto de Gasolina, que 
obteve a resposta que não confere essa informação. A vereadora disse que não vai 
afirmar aquilo que não estou vendo e ainda que vai pessoalmente a Prefeitura para ver 
como está essa situação.  Autora do requerimento disse que a Líder do governo já fez 
seu papel e ligou para dá satisfação. Espera que se resolva logo porque a população 
que sofre.  E após o debate o pedido verbal, foi colocado em votação, sendo aprovado 
por unanimidade dos presentes. Logo depois também fez Requerimento Verbal, o 
vereador José Alves de Sousa Filho (PL) requerendo da Prefeitura Municipal e setor 
competente que providencie para recuperar a pavimentação asfáltica do Balão do 
Planalto, nos cruzamentos da Avenida João Silva Filho com Francisca Borges, pois o 
local citado já se encontra novamente esburacado. E pediu que procurem avaliar o tipo 
de material usado nas recuperações, tendo em vista que muito rapidamente os buracos 
reaparecem novamente, assim dificultando e atrapalhando todo fluxo do transito.  E 
também solicitou providencias para a cratera existente em frente ao Comércio Tem Tudo 
Home Center que vem só crescendo, e obrigando os veículos utilizarem a faixa contraria 
que aumenta o risco de acidente. Postos em votação, foi aprovado por todo parlamento. 
Em seguida o Presidente Carlson Pessoa informou a todos que recebeu comunicado do 
Executivo por meio do secretário Rafael Costa Cruz sendo extensivo a todos os Edis, 
para visita técnica junto com Prefeito Municipal em algumas obras importantes 
juntamente com a Líder do Governo, a vereadora Neta Castelo Branco (DEM), 
comentando sobre a importância de algumas obras para a nossa cidade citando a Ponte 
e Estrada que será construída na sequência da Avenida Governador Chagas Rodrigues 
que ligará a PI-116, diminuindo em vários quilômetros o acesso a Praia da Pedra do Sal. 
A quadra de esporte do bairro Alto Santa Maria está em fase de conclusão e previsto 
para ser entregue até o final do mês. Também será entregue a Agespisa os reservatórios 
de abastecimento de água tratada que beneficiará os bairros Frei Higino, Joaz Souza, 
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São Vicente de Paula e Santa Luzia disse que é uma obra magnifica que será entregue 
nos próximos dias.  E nada mais a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a participação de  
todos e deu por encerrada essa segunda Sessão Ordinária.  E, eu Ângela Maria S. 
Nojosa, lavrei a presente Ata, a qual será achada conforme, aprovada pelo Plenário e 
assinada pela Mesa Diretora desta Augusta Casa Legislativa. 

PRESIDENTE _________________________________________________________ 

SECRETÁRIA _________________________________________________________  

  

 

  


