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ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA 

CNPJ: 06.553.903/0001-86 

PORTARIA N• 030/2022 DE, 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATALHA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com as disposições constitucionais, da LEI ORGÂNICA MUNICIPAL e 

considerando a Lei que OT11anlza a Administração Pública Municipal, 

RESOLVE: 

CONSIDERANDO o Edital n. 001/2022 de ' 4/ de fevereiro de 2022, publicado no Diário 

Oficial Edição IVDXV, de 16 de fevereiro de 2022 de abertura do teste seletivo para 

preenchimento de vagas e cadastro de reserva para provimento provisório do cargo de 

professor temporário e demais cargos administrativos para o período letivo do ano de 2022; 

CONSID~RANDO a 'Pandemia de Covid-19', declarada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMSI em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a 'saúde e a segurança de professores, técnicos e servidores 

municipais de Batalha/PI, bem como de membros externos das bancas examinadoras e de 
candidatos; 

CONSIDERANDO a necessidad_e otimizar as medidas de distanciamento tisico, a 
necessidade de evitar aglomerações em espaços fechados e as recomendações de 
biossegurança, inclusive acerca do manuseio de materiais entre as pessoas. 

Art. 1• Estabelecer a cancelamento dos prazos do teste seletivo regido pelo Edital n. 
001/2022. 

Art. 2• Alterar o quadro de vagas no Anexo I ficando o novo quadro de vagas no Anexo 
1 no seguinte formato: 

VAGAI VNJIJ TOTAL CMOA 
CARGO 01! HORÁRIA REQU111 REM~RAÇ LOCALDE 

-LA -- VAON!, - TOS TRAIW.HO --- N0RIIIAI. A CIIITÉIIO DA 
POUVALtHclA IIUP!IIIOR OU Sl!CIU!TARIA 01! 

20h LICENCIATURA RSU22.U !OUCAÇÃO 
05 01 OI PUNA ... 

PEDAGOGIA 
PROfDIOltDI! ie!NCIATURA AC,a1cJIUODA 

HISTORIA SECRETARIA DE 
02 02 20!- PU!NA!M RSU22.U 

!OUCAÇÃO HISTORIA ......,....-DE 
IJC!NCIATURA ACftlnRtODA 

G!OGRAFIA AS1.122,12 Sl!i~~DE 02 02 20h Pt.ENAl!II 
OEOORAFIA 

rft=~DE ie!NCIATURA ACRlaiaoOA 
cie.«:,M 02 R$1.t22,12 =~DE •• 20h ............ 

CoeilclAS 

PROFESSOR OE ICENCIATURA A CRITERIO DA 
INGLtS 02 PLENAEM RHl22,82 SECRETARIA DE 

02 20n 
LETRAS INGtS 

EDUCAÇÃO 

LICENCIATURA A CRITTRIO DA 
PROFESSOR DE PLENAEM SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 02 02 20h EDUCAÇÃO R11.122,12 EDUCAÇÃO 
FlslCA FISICA 

PROFESSOR DE l"W\TURA A CRITERIO DA 
PORTUGUtS 05 01 05 

PLENAEM, 
R$1.922,82 SECRETARIA DE 

20H ETRAS EDUCAÇÃO 
PORTUGUtS 

PROFESSOR DE ICENCIA TURA A CRITERIO DA 
MATEMÁTICA 06 01 OI 20H PLENAEM R$U22,82 SECRETARIA DE 

MATEMÁTICA EDUCACÃO 

Art. 32 Informar que novo cronograma para os cargos remanescentes será publicada 

no prazo máximo de 07 (sete) dias. 

Art. 4 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Batalha - PI , aos dezessete dias do mês de 
fevereiro de 2022. (17.02.2022). 

JOSÉ LUl~~ADO 
Prefeito Municipal 
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.lmf Estado do Piauí '=' PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A 
IMPORTÂNCIA, FUNCIONAMENTO E COMPOSIÇÃO OOS MEMBROS, 00 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA DE PALMEIRA 00 
PIAUÍ. 

Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (05/01/2022), estiveram 
reunidas nas dependências do Salão de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação 
de Palmeira do Piauí, sito na Rua Simão Borges, s/n, onde participaram e assinaram a 
lista própria de presença, em anexo, 20 (vinte) pessoas, para assistirem palestra ministrada 
pelo Gestor Ambiental Jansen Rodrigues Baião, com a finalidade de esclarecer as funções 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dos conselheiros. Às 09h15min foi aberta a 
palestra pelo Senhor Jansen Rodrigues Baião, que fez a leitura do Convite que foi enviado 
para as Secretarias Municipais e também para a Sociedade Civil de wn modo geral, onde 
foram convidados também pessoas com interesse no meio ambiente. Dando abertura, a 
Secretária de Meio Ambiente Vanessa Siqueira de Sousa, foi convidada para faz.er as 
anotações necessárias e ao final, lavrasse a competente ATA. Na sequência, a Secretária 
destacou a necessidade da criação do Conselho pedindo para que a população se engajasse 
nesse desafio, por ser uma necessidade a tomada de decisões a respeito do rumo que a 
sociedade queira que o Executivo tome na questão ambiental do município. Ato contínuo, 
a palavra foi passada para o Gestor Ambiental, Jansen Rodrigues Baião, que discorreu 
em uma apresentação, sobre a importância da criação do Conselho de Meio Ambiente em 
nosso municipio, bem como, detalhes do funcionamento e objetivos do Conselho na 
questão ambiental, pois é através do Conselho, que de forma deliberativa, é que a 
comunidade de Palmeira do Piauí, irá participar efetivamente na preservação, 
conservação, no uso sustentável e melhoria da qualidade de vida no município. Ressaltou 
que o CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE está ligado diretamente à 
população, que convive diariamente com os problemas ambientais, daí o porquê da 
mobilização popular através dos Conselhos de Meio Ambiente ser o palco de decisão das 
principais questões ambientais das cidades, sendo que O CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE por ser um Conselho é uma instância deliberativa e colegiada, 
especializada em ações referentes à preservação, conservação, recuperação e uso 

sustentável dos recursos naturais do município, sendo uma unidade colegiada, de caráter 
consultivo, deliberativo, recursai, e de assessoramento do Poder Público Municipal em 
questões concernentes ao equilíbrio ambiental e à melhoria da qualidade de vida local, 
visando a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente 
natural, em todo o território do Municipio de Palmeira do Piauí. Fez ainda uma 
explanação a respeito da legislação que foi aprovada que estabelece a constituição do 
Conselho de Meio Ambiente, onde todos os atos para a formação do Conselho deverá ser 
pautada estritamente na Lei, em todos os seus termos, para assim ter formado um conselho 
legal. Concluindo assinalou o compromisso que os Conselheiros deverão ter para o 
perfeito funcionamento, onde somente com o interesse, compromisso e responsabilidade 
dos conselheiros indicados e seus suplentes poderão orientar ·a política ambiental 
implantada no município. Finalizando, eu, Vanessa Siqueira de Sousa lavrei a 
presente Ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros do CMMA de 
Palmeira do Piauí que se fiz.eram presente nesta reunião/palestra. 

NOME 
Vanessa Si ueira de Sousa 
Klebert Piauilino Pinheiro 
Jansen Rodei Baião 
Maria Laiane de Moura Leite 
Laís Pinheiro de Sousa Goto 
Salviana Rodei Baião 
Silvano Almeida dos Santos 

Ali sson Moura Pinheiro 
Alcinéia Pereira Ferreira 
Andréia Silva Martins Dias 
Luzivaldo Ribeiro Dias 
Weberson Ferreira Guedes 
Antônio José Brito Pereira 
Antô · ' ·a Silva Bwbosa 
Cario er Piauilino Pinheiro 

CPF 
029.756.123-54 
887.377.563-20 
003.523.853-40 
038. 708. 903-98 
018.422.603-16 
827.564.063-68 
663.293.453-68 
017.403.113--02 
004.865.643-71 
017.677.562-59 
042.495.113-40 
036.195.283--06 
002.718.663-65 
008. 742.981--05 
016.753.133-69 
797.379.273-20 
999.909.203-97 
398.183.063-68 
036.195.493--03 
060.367.253-10 


