
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ 

 

Ata da Audiência Pública 003/2018 realizada no Plenário do Poder Legislativo do 

Município de Curimatá, Estado do Piauí em 22/11/2018. 

             Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro do ano de dois 

mil e dezoito (22/11/2018), na sede da Câmara Municipal desta cidade, localizada a 

Praça Abdias Albuquerque, 427, iniciou-se a Audiência Pública com a presença do 

Prefeito Valdecir Rodrigues de Albuquerque Junior, a Presidente da Câmara Flávia 

Katyanya Louzeiro Jacobina os Vereadores Adonaldo Rodrigues Bastos, Ivande 

Lustosa Medeiros, Josemar de Araújo Oliveira, Luziene Vogado Ribeiro, Tiago de 

Alencar Brito, o Secretário de Administração Wilson Sousa de Carvalho, a Secretária 

de Assistência Social Hilma Vanda Nogueira de Albuquerque Carvalho, o Secretário 

de Esporte Cristiano Dourado Sobrinho, o Secretário de Finanças Kleber Alves de 

Carvalho Filho, a Secretária de Saúde Maria das Neves Nunes Vogado Jacobina, o 

Procurador Dr. Danylo Rafael Barbosa Arrais, o Controlador Raimundo Nonato 

Bezerra, o Sr. Henrique Iglesias Cabral, Funcionários da Câmara Municipal, 

Funcionários da Prefeitura e demais pessoas da comunidade. O Prefeito Valdecir 

Junior, cumprimentou os presentes e iniciando a Audiência Pública falou dos assuntos 

concernentes a reunião que foram os seguintes: Apresentação e Discussão do Projeto 

de Lei nº 011/2018, que “dispõe sobre a Lei de Alteração do Plano Plurianual, 

quadriênio 2018 a 2021,” a Lei Orçamentaria Anual Exercício Financeiro de 2019. 

Falou que está muito difícil de ser gestor, que os recursos foram reduzidos. E para 

contensão de gastos, foi obrigado a evitar o Decreto nº 015/2018 que dispõe sobre a 

suspensão da concessão e dos pagamentos de gratificações, horas extras e diárias 

nos meses de novembro e dezembro/2018, tudo isso, em respeito á Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Que participou de um julgamento do Tribunal de Contas do 

Estado do - TCE/PI, cuja Relatora foi a Conselheira Lilia Martins e a mesma 

determinou que a gestão tomasse medidas planejadas com o objetivo de garantir 

condições financeiras para enquadramento da gestão quanto ao pagamento do Piso 

Magistério. Que no ano 2016 foram nomeados cento e trinta e cinco funcionários com 

comissões e gratificações, e ele conseguiu reduzir para setenta e seis. Sendo 

quarenta e um deles diretores e coordenadores da Educação. Treze funcionários da 

Saúde, três da Assistência Social e o restante são da Administração. Que exonerou o 

Secretário de Cultura e o do Desenvolvimento Rural, conforme solicitação dos 

mesmos. E mesmo continuando como gestor em 2019, não poderá deixar débito de 

2018. Continuando, falou que o reajuste do magistério de 2017 será concedido tão 

logo o Município tenha condições. O Prefeito disse que tem que ser gestor. Que agora 

no mês de dezembro/2018, providenciará o edital de um novo concurso para suprir as 

vagas oferecidas pelo Município. Continuando disse que fez um poço artesiano no 

Baixão dos Breus, que vasão da água foi grande e que abrirá uns vinte poços em 

várias localidades do Município. Terá uma praça de eventos na Nova Curimatá no 

lugar do Parque de Vaquejada. E o Parque será construído nos terrenos do Colégio 

Agrícola. No mês de dezembro fará a licitação de uma Academia de Saúde na Praça 

Amâncio Torres. Serão muradas todas as UBS, reformarão os postos de saúde 

Flecha, Lagoa das Covas, UBS da localidade Matos, Posto de saúde da localidade 

Espírito Santo. Os Secretários de Assistência Social, Educação, Administração e 

Saúde farão Audiências Públicas, até o final deste ano. Os Gestores podem pedir 



autorização para realizar gastos conforme está nos Projetos da LOA e no PPA.  A 

Presidente da Câmara Flávia Katyanya falou sobre a bomba do poço da localidade 

Baixão do Riacho, e outros Vereadores presentes comentaram que as bombas das 

localidades são Raimundo e Umbuzeiro também estavam queimadas causando muito 

transtorno a população. O Prefeito respondeu que é muito difícil resolver, pois não tem 

dinheiro para fazer a reposição das mesmas, que o custo de uma bomba é elevado 

que os moradores têm que ter consciência para não ligar a bomba nos horários de 

pico, pois a energia fica oscilando. Tem que ter planejamento para realizar aquisição 

de novas bombas. Que no momento não comprará. O Secretário de Administração 

não poderá realizar nenhuma despesa, sem a sua autorização. O Repasse da Câmara 

Municipal não poderá deixar de ser realizado. Esse mandato é o mais difícil, mesmo 

assim o Município de Curimatá receberá mais obras nessa gestão do que nas 

anteriores, isto é um ponto positivo para Administração. O Índice do reajuste do 

magistério em 2019 será fielmente cumprido. Será também atualizado o quinquênio do 

pessoal que compõem o 40% da Educação. Pediu aos Vereadores para irem à região 

do Baixão do Riacho, Baixão do Eusébio e outras localidades vizinhas na divisa do 

Município de Curimatá e Avelino Lopes para ter uma conversa franca com os 

moradores sobre as questões das divisões dessas terras, pois o Município de Avelino 

Lopes está tentando convocar a população para realização de um plebiscito. 

Comentou ainda que comprou uma bomba para o poço da localidade Tabuleiro. Sobre 

o matadouro falou que terá que fechá-lo, pois o Município não poderá assumir 

despesas contraídas pelos açougueiros, que o Prefeito sugeriu que cada açougueiro 

cooperasse com uma taxa mensal de R$ 10,00 (dez reais) para cada gado abatido 

para ajudar na manutenção e despesas do mesmo, mas até o momento ninguém o 

fez. A Vereadora Luziene pediu a palavra e falou sobre a necessidade de abrir um 

poço artesiano na localidade Lajedo. O Prefeito respondeu que poderá ver a 

possibilidade. Ainda perguntou a Vereadora Luziene: como será realizada a 

construção do Parque de Vaquejada? O Prefeito respondeu: Será discutido esse 

projeto na Reunião de Audiência Pública da Administração, tanto na questão do 

Matadouro como do Parque de Vaquejada. Finalizando agradeceu a participação de 

todos.  Sem nada mais para tratar no momento, encerrou a reunião e para constar 

segue lista anexa com assinaturas dos presentes.   


