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BOLETIM INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS, Nº.
07/2021 DE 15 DE ABRIL DE 2021.
A Câmara Municipal de Picos – Estado do Piauí, realizará hoje, dia 15 de
abril de 2021, com inicio às 15:00 horas, a sua 7ª sessão ordinária no 1º ano da
19ª Legislatura, no Plenário Ver. Pedro Barbosa da Silva – sede da Câmara
Municipal de Picos.
PROJETOS A SEREM ENVIADOS PARA AS COMISÕES
PERMANENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER PARECER TÉCNICO.
- Projeto Lei do Prefeito Municipal de Picos, que dispõe sobre a
Criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de manutenção Básica e de valorização dos Profissionais da Educação – CACS
– FUNDEB, em conformidade com o Art. 212-A da Constituição Federal de 1088,
regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
- Projeto Lei do Prefeito Municipal de Picos, que define a forma de
resgate de aforamento de terrenos enfitêuticos municipais, para efeitos de
remição do foro e dá outras providências.
- Projeto Lei dos Vereadores: Eriberto Filho e Afonsinho, que
reconhece a pratica de atividades físicas, exercícios físicos e os profissionais de
educação física, bem como os estabelecimentos, públicos de serviço em
educação física como serviços essenciais e dá outras providências.
- Projeto Lei do Ver. Chaguinha, dispõe sobre a inclusão dos
profissionais, apresentadores de rádio e tv e os comunicadores de carro de som
como prioridade na vacina do Covid-19 e dá outras providencias.
PROJETO A SER VOTADO EM 1ª VOTAÇÃO:
- Projeto Lei dos Vereadores: Zé Luís, Hugo Victor, Wellington
Dantas, Valdivia Santos e Gilson Nunes, que denomina de Patrulheiro PRF
Expedito de Carvalho Leal, a passarela localizada nas proximidades do balão da
Av. Deputado Sá Urtiga, na BR-316 – KM 0, da Transamazônica, nesta cidade
de Picos.
PROJETO A SER VOTADO EM 2ª VOTAÇÃO:
- Projeto Lei do Ver. Afonsinho, que denomina de Av. Industrial Sol
Nascente”, a atual Rua Projetada nº 131, com inicio na Av. Projetada 128,
passando pela Praça e segue em direção a Lagoa Comprida, loteamento Parque
Industrial (Pantanal) – Q G Lote 03, no bairro Parque Industrial (Pantanal).
REQUERIMENTOS:
Ver. Rinaldinho, solicita do Prefeito Gil Paraibano que, seja feita a
doação de cestas básicas para a população carente do Município, que está
sofrendo muito neste período de pandemia da Covid-19.
Verª. Dalva Mocó, requer do Prefeito Gil Paraibano que seja
disponibilizado para a Coordenadoria da Mulher de Picos, uma equipe
multidisciplinar composta por: pedagogo, psicólogo, assistente social e
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advogados. Em outro requerimento a Vereadora requer da Diretora do CIEM que
seja retornado o serviço especializado de Psicólogos no CIEM de Picos.
Ver. Gilson Nunes, requer da Secretaria de Obras que faça a construção
de uma escada na Rua do Meio no bairro Aroeiras do Matadouro, bem como,
seja feita a recuperação da passagem molhada que liga o bairro Aroeiras do
Matadouro ao loteamento Deputado Sá Urtiga.
Ver. Zé Luís, solicita da Prefeitura de Picos, através de suas respectivas
Secretárias as seguintes providencias: que seja feita a coleta de lixo normal toda
semana, como era feita antes, nas localidades rurais: Capitão de Campos,
Várzea Grande, Morro Grande, Pitombeira e demais localidades adjacentes,
sejam construídos redutores de velocidade na Av. Isabel Carvalho no bairro Boa
Vista, bem como, seja feito o serviço de capina e limpeza geral nas ruas: Cecilia
Neri, Ananias Vicente de Lima e na Av. frei Damião, localizadas no bairro Belo
Norte.
Ver. Pedro Pio, requer da Prefeitura de Picos, através de suas
respectivas Secretarias, as seguintes providências: que seja feita uma reforma
na passagem molhada no acesso ao povoado Alegre, bem como, seja feito o
desvio de um esgoto que está acumulando água próximo ao poço do referido
Povoado e seja feita uma limpeza geral em todos os cemitérios pertencentes ao
município de Picos.
Ver. Filó Portela, solicita da Prefeitura de Picos, através de suas
respectivas Secretarias, as seguintes providências: que seja feito o serviço de
roço nas estradas vicinais das localidades: Pau D’árco, Paulinos e Pirco dos
Nogueiras, seja construída uma quadra poliesportiva na Chapada do Mocambo,
seja feito o serviço de pavimentação da Rua Santa Isabel, no bairro Junco, bem
como, seja feito o serviço de capina e limpeza geral nas ruas do Conjunto
Habitacional Louzinho Monteiro.
Ver. Maté, solicita da Secretaria Municipal de Saúde, que seja construída
uma UBS – Unidade Básica de Saúde na localidade Malhada Grande dos
Anacletos.
Ver. Eriberto Filho, requer da Prefeitura de Picos, através de suas
respectivas Secretarias, as seguintes providências: seja feita a colocação de
manilhas no riacho que corta a estrada que dá acesso a residência do Senhor
Ambrósio, próxima ao antigo Posto Fiscal do Povoado Morrinhos, seja feita a
colocação de manilhas no riacho que corta a estrada que dá acesso a residência
do Senhor Ambrósio, próxima ao antigo Posto Fiscal do Povoado Morrinhos.
Ver. Toinho de Chicá, solicita da Prefeitura de Picos, através de suas
respectivas Secretarias, as seguintes melhorias: seja feito o serviço de limpeza
geral no cemitério São Pedro de Alcântara, como também, seja feita limpeza
geral, arruamento, calçamento e a colocação da rede de água no cemitério
“Jardim da Eternidade” no bairro Parque de Exposição.
Ver. Renato Ibiapino, solicita da Prefeitura de Picos, através de suas
respectivas Secretarias, as seguintes providências: que seja feito o serviço de
roço nas vias laterais da PI Pedro Barbosa que liga a sede deste Município ao
Povoado Torrões, seja feito o serviço de capina e limpeza geral nas ruas dos
bairros: São Sebastião, Aroeiras do matadouro e no povoado Torrões. Em outro
requerimento o Parlamentar requer do Coordenador Regional do pro Piauí, que
faça a pavimentação asfáltica nas Ruas: Francisco Dantas, Filomeno Portela
Richard e Aureliano Ferreira, ambas localizadas no bairro Boa Sorte.
Ver. Gilson Nunes, solicita da Presidência da Câmara Municipal o envio
de moção de pesar aos familiares enlutados do Ex-Prefeito de Picos Abel de
Barros Araújo, falecido dia 06 de abril do corrente ano, aos 70 anos de vida,
como também aos familiares enlutados do Enfermeiro Edgar da Silva Santos,
falecido dia 13 de abril do corrente ano.
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Ver. Renato, solicita da Presidência da Câmara Municipal o envio de
moção de pesar aos familiares enlutados de: Tiago Carvalho que residia no
Bairro Canto da Várzea e da Senhora Edite Gomes de Moura, que residia no
Povoado Torrões.

Picos (PI), 15 de abril de 2021.

João Marcos Rufino do Rego
Secretário Geral da Câmara
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