
 

ESTADO DO PIAUÍ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ 

  

 

Ata da Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Curimatá, realizada no 

Centro Social Urbano “Dr. Lucas Seixas Doca” desta cidade em 13/12/2019. 

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove (13/12/2019), no centro social urbano Dr. Lucas Seixas Doca, situado 

na rua Hilário Nascimento nº 102 nesta cidade de Curimatá Estado do Piauí. 

Fez a abertura da Audiência Pública o Supervisor de Ensino o Professor Ricardo 

da Silva Guerra, que cumprimentou a todos com boas vindas e leu os temas a 

serem tratados: Lei Orçamentária Anual - LOA; Demonstração dos Índices 

Constitucionais de Investimentos na Saúde, Educação, Magistério e Despesas 

com pessoal. Em seguida convidou as autoridades para comporem a mesa, o 

Prefeito Valdecir Rodrigues de Albuquerque Junior, o Vereador Adonaldo 

Rodrigues Bastos, o Vereador Tiago de Alencar Brito, a Vereadora Flávia 

Katyanya Louseiro Jacobina, a Vereadora Luziene Vogado Ribeiro, o Presidente 

da Câmara Municipal de Curimatá Josemar Araújo de Oliveira, o Vereador 

Ivande Lustosa Medeiros, o Vereador Jonas Ribeiro dos Santos, a Secretária 

Municipal de Saúde Maria das Neves Nunes Vogado Jacobina, o Secretário de 

Administração Wilson Sousa de Carvalho, o Secretário de Esportes Cristiano 

Dourado Sobrinho, a Secretária de Assistência Social Hilma Vanda Nogueira de 

Albuquerque Carvalho, a Secretária de Educação Anubete Angelino Pereira, a 

Secretária de Infraestrutura Adna Vogado Neponuceno de Carvalho, o 

Controlador Interno a Sr.ª Alba Regina de Alencar Brito, o Procurador do 

Município Danylo Rafael Barbosa Arrais, o Chefe de Gabinete Josonilson 

Miranda Alves e o profissional da contabilidade do município Luciano Pereira. 

Concedida a palavra ao Procurador Danylo Rafael Barbosa Arrais, 

cumprimentou à todos, falou da importância da Audiência Pública e fez a leitura 

do Edital de Convocação da mesma reforçando assim os temas a serem 

abordados. Passando a palavra ao Prefeito Valdecir Rodrigues de Albuquerque 

Junior, cumprimentou à todos com bom dia, citando nominalmente o nome de 

cada Vereador, cada Secretário, o Procurador Danylo Rafael Barbosa Arrais, o 

Chefe de Gabinete Josonilson Miranda, o Controlador Interno Alba Regina, o 

Contador Luciano Pereira, Diretores Escolares, os Funcionários presentes e 

demais pessoas em geral. Em primeiro lugar agradeceu a Deus por ele ser tão 

misericordioso em tudo o que tem planejado e realizado. Pois nesse ano de 2019 

os recursos recebidos foram menores que os anos de 2015 e 2016, e mesmo 

com as inúmeras dificuldades tem alcançado bons resultados. Nessas últimas 

semanas tem sido muito produtiva principalmente pelas conquistas obtidas. 

Que foi em Brasília para uma Audiência com o Ministro da Educação. E fez a 

comparação que entre 224 Municípios do Piauí, apenas dois Prefeitos foram 

recebidos, até aquela data, pelo Ministro o de Parnaíba e de Curimatá, e afirmou 

que isso é um avanço. Também foi recebido pelo Presidente da CODEVASF-PI. 

Serão locados e empenhados R$: 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e um 

valor total de R$: 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) destinado para 

obra da adutora de algodões II. Mas uma vez enalteceu o nome de Deus, pois 

também, será licitado uma praça com uma quadra de multieventos no bairro 



Vila Bandara. E que iniciou a Praça da Trindade com uma Academia de Saúde 

bem robusta. Iniciou também a Praça em frente ao hospital. Foi reiniciado o 

calçamento da Av. Valdecir R. Albuquerque passando pela rua JK e em frente 

ao hospital, é uma obra do Governo Estadual no valor de R$: 1.480,000,00 (um 

milhão quatrocentos e oitenta mil reais). Será licitado o calçamento da rua 

Messias do Lago até o bairro Vila Bandarra descendo até Av. Telésforo Guerra. 

Comentou sobre a Praça Joana Ferreira Nonato que era um Projeto idealizado 

pela Drª. Estelita Guerra quando abriu aquela rua, mas agora fez o Projeto 

Arquitetônico e enviará para Câmara para aprovação do nome de Joana Ferreira 

Nonato. Para o Bairro Vila Baio tinha uma grande surpresa. Que tinha recebido 

uma ligação e tinha ficado contente, pois um mês atrás esteve em Brasília com 

o Governador Ibanês Rocha e ele prometeu que daria uma ajuda com água ou 

moradias habitacionais e ofertou 30 casas para as pessoas mais carentes 

daquele bairro e aquelas pessoas do Bairro Nova Curimatá que tinha 

deteriorado as casas com uma chuva de tempestade. Está feliz com a 

Administração e com a Secretaria de Saúde, pois todos participam das 

Audiências Públicas e de todas as ações, e por isso, vai dá um aumento de 

12,90% e enviará para Câmara esse Projeto de Lei, com aumento para estes 

funcionários: motorista, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar de 

enfermagem, técnico de enfermagem, fiscal de vigilância sanitária, digitador, 

motorista da Secretaria de Saúde, auxiliar administrativa, nutricionista, 

bioquímico, fonoaudiólogo, farmacêutica, psicólogo, veterinário, fisioterapeuta, 

enfermeiro e dentista. Outro Projeto enviado para Câmara é que o Município de 

Curimatá tem um recurso conhecido com Fundo de Aval no valor de R$: 

1.000.000,00 (um milhão de reais), no Banco do Nordeste. Muitas pessoas 

fizeram empréstimos do ano 2005 até 31/12/2011, de vários valores para ser 

aplicados em melhorias nas propriedades ou compra de gado, mas muitos 

aplicaram comprando motos e outros objetos e não pagaram os empréstimos. 

Então, o governo do Presidente Michel Temer anistiou 90% do débito, mesmo 

assim não pagaram suas dívidas. Agora, o Município está pedindo autorização 

da Câmara para a Prefeitura pagar esses débitos e depois de quitados eles 

estarão habilitados para requererem outros empréstimos. Continuando disse, 

que irá inaugurar o Posto de Saúde da Vila Branca. Que muitas pessoas 

ajudaram e contribuíram para história e crescimento da cidade de Curimatá, 

por isso, enviou para Câmara mais um Projeto apresentando o nome de Cleonice 

Lustosa Alencar Viana para ser o nome do Posto de Saúde da Vila Branca. Ela 

foi Enfermeira e muito contribuiu com seu trabalho e dedicação ao Município. 

Irá receber e inaugurar a reforma e a construção da Unidade Básica de Saúde 

do Povoado Lagoa das Covas, está bem estruturado, com ar refrigerado e foi 

murado. E achou por bem indicar o nome da mãe do Vereador Adonaldo 

Rodrigues Bastos a senhora Elenita Rodrigues Bastos foi moradora desse 

Povoado por muitos anos. O quarto Projeto enviado foi a denominação do 

Estádio de Futebol de Curimatá pertencente a estrutura do Complexo 

Educacional Valdecir Rodrigues de Albuquerque Junior, como o nome de Luiz 

Antônio Albuquerque Campos de Carvalho. Foi um jovem aguerrido, alegre, 

divertido, cheio de vida, entrosado, comunicativo, prestativo, honrado que 

gostava de futebol, faleceu em consequência de um câncer, era filho do Coronel 

Antônio que tem ajudado muito na Administração. Ainda divulgou os bons 

resultados positivos nesse final de ano. E citou o exemplo do Projeto para 

construção da Praça da Vila Bandarra que os recursos era para o município de 

Luís Correia, mas estava inadimplente e o Senador Ciro Nogueira observou e 

falou para ele apresentar o Projeto e a verba vem para o município de Curimatá 



por esta adimplente. Que investiu 18,29% de toda Recita Corrente Liquida na 

Saúde; na Educação 29,59% até o mês de outubro. No FUNDEB 73,69%. Falou 

com a Presidente do Sindicato a Professora Zoraide Fernandes de Oliveira que 

estava presente, e o valor do dinheiro do FUNDEB não dá para pagar a folha 

dos professores e dos 40%, tem que complementar com o FPM. Disse que deu 

uma viagem de passeio para os alunos da rede municipal para conhecerem o 

litoral como forma de incentivo. Também enviou para a Câmara Municipal a Lei 

Orçamentária Anual, o Orçamento do ano de 2019 foi R$ 39.000,000,000 (trinta 

e nove milhões de reais), e para o ano de 2020 é de R$ 77.895,750,00 (setenta 

e sete milhões oitocentos e noventa e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). 

O valor do orçamento é grande mais disse que foi eleito e que irá em busca dos 

recursos. O Município vai receber os precatórios do antigo FUNDEF, e um dos 

propósitos é que o Município tem uma dívida com os professores que foram 

afastados e terá que pagar precatórios. E quando o dinheiro estiver disponível 

vai na Câmara apresentar os Projetos para melhorar o ensino, salários e os 

benefícios. A previsão é de R$ 27.000,000,00 (vinte e sete milhões de reais). Ter 

a previsão dos gastos com a Adutora de Algodões II. Concedeu a palavra aos 

Vereadores e Secretários, falou das dificuldades enfrentadas na Secretaria de 

Educação e passou a palavra para o Contador Luciano e comentou sobre os 

índices prudenciais. Dessa feita a palavra foi da Secretária de Educação 

Anubete Angelino Pereira, cumprimentou os presentes e disse trabalhar na 

Educação era uma tarefa muito árdua pois os recursos são insuficientes para a 

demandas. Que nos anos de 2013 a 2018 os recursos repassados foram 

maiores. Que estão cumprindo os 200 dias letivos e as 16h semanais. Fizeram 

um treinamento para avaliação do SAED e estão aguardando os resultados. 

Espera que o ano 2020 sejam melhores e com resultados positivos. O Vereador 

Adonaldo Rodrigues Bastos teve a palavra e cumprimentou à todos, 

parabenizou a gestão pela boa Administração. Sugeriu para ter uma Audiência 

Pública para debater o problema da rua Boa Aventura Correia. A presidente do 

Sindicato dos Servidores a Professora Zoraide Fernandes de Oliveira pediu ao 

Prefeito para enviar o Projeto de Lei da Educação com o aumento para o 

magistério no mês de janeiro de 2020. A Secretária Maria das Neves Nunes 

Vogado Jacobina, cumprimentou os presentes e falou que não era fácil ser 

gestora, não era fácil ser Secretária e imaginasse ser Prefeito. Parabenizou o 

Prefeito, os funcionários que fazem a Saúde, comentou dos bons resultados, e 

que tem mantido em equilíbrio para pagar em dia os únicos funcionários que 

são blindados com recursos em dia são os ACS. Comentou que pediu para os 

Vereadores ficarem mais atentos e observarem mais o trabalho dos ACS 

principalmente agora no final do ano para o cadastramento das famílias. 

Agradeceu aos presentes desejando a todos um feliz natal. A Secretária de 

Assistência Social Hilma Vanda disse que passou o ano com muita dificuldades 

devido aos recursos do Governo Federal não ter sido repassado para os 

Municípios. Informou que a última reunião com representantes do CONGEMAS, 

a determinação era para encerrar os Programas Sociais, mas sua posição foi 

contraria a essa decisão. Agradeceu aos funcionários da Assistência Social, aos 

que atendem aos beneficiários do Bolsa Família. Divulgou que tem 400 crianças 

inseridas nos Programa Criança Feliz. O bom desempenho dos Coordenadores 

do CCI (Centro e convivência dos Idosos) com várias oficinas para os idosos. 

Desejou feliz natal e próspero ano novo. Desta feita o Secretário de 

Administração Wilson Sousa de Carvalho falou que quando observou o 

desenvolvimento, os recursos e obras no Município deixa um sentimento de 

felicidade e envaidecido, pois observa em outros Municípios não tem as obras 



daqui. Agradece a todos e desejou feliz natal. A Secretária de Infraestrutura 

Adna Vogado Nepunuceno falou que o bairro Nova Curimatá foi contemplado 

com iluminação pública. Parabenizou o Prefeito e encerrou sua fala desejando 

a todos feliz natal. A oportunidade foi do Presidente da Câmara Josemar Araújo 

de Oliveira, cumprimentou à todos, falou que o Prefeito clamou muito e para ele 

era a pior gestão, e falou das dificuldades na Educação que estava muito ruim 

com a falta de transporte escolar. Que é certo cobrar da gestão os serviços que 

estão faltando. A Vereadora Luziene Vogado Ribeiro cumprimentou os 

presentes, agradeceu as conquistas do Prefeito, mencionou sobre a LOA, 

principalmente os gastos previstos para Assistência Social a disparidade entre 

a Secretária de Saúde e da Assistência Social era muito grande. Perguntou sobre 

a conclusão da creche Mário Louseiro. Parabenizou a gestão e desejou boas 

festas à todos. O Vereador Ivande Lustosa Medeiros parabenizou a mesa 

composta em sua maioria por mulheres, para ele são mais atuantes em suas 

funções. Parabenizou a Secretária Maria das Neves e também todos os 

Servidores da Saúde pelo aumento salarial. Perguntou ao Prefeito se não ia ter 

nenhum melhoramento para a Vila Baio e sobre o final da calçamento da Av. 

Valdecir Rodrigues de Albuquerque. O Vereador Jonas Ribeiro dos Santos 

perguntou porque demorou o Projeto de Lei do recurso do Banco do Nordeste 

para ser enviado para Câmara. Parabenizou o Prefeito pelas obras conquistadas 

da praça da Vila Bandarra e a conclusão do calçamento da Av. Valdecir R. de 

Albuquerque. Pedindo a palavra a Vereadora Luziene Vogado Ribeiro falou que 

tinha analisado a LOA e viu que o Orçamento da Assistência Social era muito 

pouco para a demanda de pessoas carentes. Agradeceu também pelo Projeto do 

Banco do Nordeste enviado para Câmara. A Vereadora Flávia Katyanya Louzeiro 

Jacobina cumprimentou à todos. Parabenizou a todos, o Prefeito e a Secretária 

de Saúde. Comentou o quanto era bom ser atendida, ela precisou de uma 

ambulância para uma pessoa que estava passando mal e foi atendida, que é 

bom quando observa o trabalho dando certo. O Vereador Adonaldo Rodrigues 

Bastos pediu a palavra e parabenizou à todos, o Prefeito, os vereadores, o 

Contador Luciano. Tinha uma observação que era bom as pessoas da 

comunidade participar das Audiências Públicas. Parabenizou o Vereador Jonas 

pela contemplação da praça aonde reside. Parabenizou pelo Projeto do nome de 

sua mãe no posto de saúde Lagoa das Covas e estava muito feliz. O Popular 

conhecido como Messias pediu a palavra, parabenizou o Prefeito, fez uma 

cobrança sobre Iluminação Pública. Falou sobre a construção das casas 

populares para as pessoas trabalhar em forma de mutirão. Parabenizou a 

Secretária Anubete por fazer cumprir os dias letivos e a carga horária. 

Parabenizou muito emocionado a Secretária Hilma Vanda por tratar as pessoas 

com carinho. O Prefeito Valdecir Junior fez uso da palavra e respondeu as várias 

perguntas: Ao Presidente da Câmara Senhor Josemar sobre o que ele achava da 

gestão que era a pior gestão, ele disse que a merenda escolar era melhor em 

relação aos outros Municípios. Em relação aos ônibus escolares disse que é uma 

luta para consertar. Sobre os pagamentos faz o possível para efetuar em dia. 

Também comentou sobre a reforma do Prédio da Câmara Municipal. Falou que 

no próximo ano deve andar com muito cuidado, e perante todos presentes pelo 

seu entendimento como advogado, o termo de doação para Câmara Municipal 

apenas autorizava o executivo a doar e citou o exemplo da Praça da Trindade 

para que o Ministério fizesse algum investimento e pediu pra elaborar as 

coordenadas e depois foi ao Cartório requerer a escritura e o registro de imóvel 

do terreno passando para a Secretaria de Infraestrutura. Falou para o 

Presidente o Senhor Josemar pra ele não responder por esse ato tem que ter a 



escritura e o registro de imóvel, que a Lei que ele tinha apenas autorizava o 

executivo a doar o terreno. Aconselhou que observasse a redação da Lei. 

Respondeu ao vereador Ivande, disse que a parte da Av. Valdecir R. de 

Albuquerque na direção Vila Bandarra será construído com recursos do Estado 

Emenda do Deputado Fábio Xavier. Sobre a reforma da quadra poliesportiva da 

unidade escolar Enir Guerra e do Ginásio Poliesportivo da Av. Curimatá. Será 

reformado com os recursos da seção onerosa previsto para receber até o final 

do mês de dezembro. Será liberado verbas para construções da praça São José, 

reforma da praça guerra e da praça em frente ao cemitério. Ao vereador Jonas, 

o Prefeito respondeu quando o Secretário Antônio Francisco mostrou o Projeto 

de Lei do Banco do Nordeste ele observou e devolveu para mudar a redação, 

pois o mesmo não mencionava se era para ser beneficiado os Curimataenses 

pela listagem apresentada tinha muitos nomes desconhecidos. Respondendo o 

vereador Adonaldo falou que tem um valor R$: 480.000,000 (quatrocentos e 

oitenta mil reais) para construir uma rua de 150m e o esgoto será submerso de 

1,5m. Para a vereadora Luziene informou sobre a creche Mario Louseiro que 

deu um prazo para que a empresa respondesse. Sobre a Continuação da obra. 

Para a Secretária Anubete falou que no próximo ano tem uma emenda de R$: 

1.000,000,00 (um milhão de reais) para aplicar na Educação. Irá receber três 

ônibus. Agradeceu os presentes. Sem nada mais para tratar no momento, 

encerrou a reunião e para constar segue a lista anexa com assinaturas dos 

presentes. 

 


