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CABECEIRAS § f KtrEITt'R.\ XD'ICIP,\L DE 
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ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

Av. Francisco da Costa Veloso, Nº 620 - Centro 
Cabeceiras - Piauí 

ATA DE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA DE CULTURA MUNICIPAL DE 
AVALIAÇAO E JULGAMENTO DOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2021 DA LEI ALDIR BLANC. 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, as oito horas, na 
sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura , situada a Rua Projetada , nº 184, 
bairro Centro, reuniu-se os membros da Comissão Gestora de Cultura da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, institu ída pela Portaria 041/2021. Iniciando os 
trabalhos da Comissão, sob a coordenação do Secretário Municipal de Educação e 
Cultura, Professor Braz de Sousa Carvalho. Dando prosseguindo, o Coordenador 
lembrou os membros da comissão a necessidade de seguir rigorosamente os critérios 
estabelecidos no edital e na Lei 14.017/2020 (Aldir Blanc). Foram apresentadas o total 
de 02 (duas) inscrições no Edital de Chamamento Público nº 005/2021 para 
manutenção dos Espaços Artísticos e Culturais, Microempresas e Pequenas 
Empresas Culturais, Cooperativas, Instituições e Organizações Culturais 
Comunitárias, após a análise da documentação apresentada, a Comissão Gestora de 
Cultura jugou, com base no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 DA 
LEI DE EMERGENCIA CULTURAL - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.017 DE 29 DE 
JUNHO DE 2020, conforme tabela abaixo: 

GRUPO/ESPAÇO REPRESENTANTE CNPJ/CPF SITUAÇAO 
CULTURAL 

BANDA FARRA CARLOS 341.634.763- HABILITADA 
DE LUXO CLEMENTINO DE 34 

OLIVEIRA 
BANDA FRANCISCO 049.172.403- INABILITADA -
PRESSÃO DOMINGOS DE 95 MOTIVO: 

SOUSA Descumprir o Art. 
6°, Incisos Ili e VII 
da Lei Nº 14.017/20 

O resu ltado será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Piauí- DOM e após a 
publicação os proponentes inabilitados terão o prazo de 01 (um) dia úteis a partir da 
data de publicação dessa Ata para apresentação de recursos. 

Assim, dando continuidade aos trabalhos, nada mais havendo a ser tratado, após lida 
e aprovada, vai devidamente assinada pelo Secretário Municipal de Educação e 
Cultura e pela Comissão Gestora de Cultura. 
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Maria do Livramento Cunha 
Membro - Comissão Gestora de Cultura 
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ESTADO DO PIA.UI 
CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA 

ATA DA DÉCIMA NONA Sl!SSÃO ORDINÁRIA DO SÉTIMO ANO LEGISLATIVO, DA 

QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e u~ às nove. 

horas, no Plenário da Câmara Municipal de Nazária, reuniram-se os Vereadores 

em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Excelentlssimo Vereador Clcero de 

Carvalho Soares Filho, contando com a presença dos Parlamentares: C1cero da 

Silva Rocha, Primeiro Vice Presidente da Câmara Municipal de Nazária; 

Marlnalva de Sousa Vieira. Secretárlo(a) da Câmara Municipal de Nazárla; 

Franclsc.o das Chagas Silva. Segundo Vice Presidente da Câmara Municipal de 

Nazária; Vereadora Maria Salomé Batista dos Santos, Vereador Daniel dos 

santos santana, Vereador Elias Ramos de Almeida e Vereador Francisco 

Bezerra Neto e Vereador Lufs Alberto de Sena. Pelo que havendo número legal 

foi declarada aberta a Sessão. Dando inicio à Sessão. o Sr. Presidente fez a 

chamada dos vereadores e logo depois, pediu a Secretária que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão anterior, onde foi discutida, aprovada por unanimidade e lavrada. B 

continuando o Sr. Presidente pediu a Secretária que fizesse a leitunt do 

Expediente do dia De acordo com a ordem de inscrição fizeram uso da tribuna 

os seguintes vereadores. Ver. Cícero da Silva Rocha cumprimentou a todos os 

presentes. agradeceu a Deus a opominidade, comentou que o mês de dezembro é 

o mês de maior circulação de dinheiro no muntcfpto. devido ao décimo terceiro e 

fez um requerimento verbal solicitando reforço polici_al para esse final de ano no · 

município. Convidou a todos para um jantar comemorativo. Agradeceu a todos. 

Vereador Luís Alberto de Sena saudou aos presentes, parabenizou o Prefeito 

pela administração dos recursos, que mesmo escasso tem feito usos pontuais ~ 
como o Mercado Público e anteriormente a Prefeitura. Citou que fez a lgumas 

doações de cestas básicas as pessoas carentes das comunidades e já tem mais 

oações programadas a acontecerem brevemente. Agradeceu a todos. Vereador ~clocumwM-~-

Daniel dos Santos Santana cumprimentou a todos, falou que esse ano houveram 

grandes problemas, mas que todos estão trabalhando pra melhorar. Mencionou a· 

situação ruim das estradas que quando começar o período chuvoso vai piorar 

ainda-mais e isso acarreta e outras coisas como o transporte público que não terá. 

como trafegar nas estradas e os carros particulares também não. Pedindo a 

palavra o Ver. Cícero de Carvalho, lembrou que tem um requerimento aprovado 

solicitando que seja recuperado o trecho que fica após o Campestre e vai até o 

Alto Alegre. Havia um compromisso por parte da Secretaria de Obras para 

realização dessa obra, mas que não foi realizado e a essa altura não será realizado 

esse ano. Retomando a palavra o Ver. Daniel citou que as comunidades precisam 

de água, energia e estradas para locomoção. Agradeceu a todos. Vereador 

Francisco das Chagas Silva deu bom dia a todos, mencionou o problema da nova 

variante da Covid-19, comentou sobre um requerimento solicitando ao não 

retorno das aulas por enquanto e citou o exemplo de Teresina que suspendeu em 

várias escolas, pediu cautela. Fez um requerimento sobre a raspagem do campo 

de futebol do Parque Santa Joana, mas não sabia que era terreno particular. Falou 

também sobre o mal estado das estradas de Nazária que precisam ser 

recuperadas antes do período chuvoso. Pedindo a palavra o Ver. Irmão Chichico 

disse que deveriam ter consertado pelo menos os pontos mais críticos, já que não 

tem como fazer todas as estradas, e citou como exemplo o povoado piaçaba que 

quando chove fica inúmeras poças d'água impossibilitando trafegar na estrada. 

Retomando a palavra o Ver. Chiquinho do Povo S!!genu uma reunião com o 

Prefeito para discutir a questão das estradas. Agradeceu a atenção. Vereadora~ 

Marlnalva de Sousa Vieira cumprimentou a todos, agradeceu aos Vereadores 

Presente no Projeto realizado sábado no Smdicato dos Trabalhadores Rurais. Foi 

um evento de grande importância para categoria dos agncultores. Reclamou que 

o executivo enviou a resposta de apenas dois requerimentos, porém foram feitos rios e deveria ser respondido os requerimentos de todos. Disse também que 
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