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parabenizou, pois, os Diaristas que viu fazendo a limpeza são todos de nosso 
município. Desejou que possam ter um bom trabalho em dois mil e vinte e 
dois, com respeito aos Colegas e ao trabalho de ambos, e disse ao senhor 
Presidente que o vereador René havia comentado a questão da publicação do 
Projeto da Cosip, e que não tiveram o cuidado de divulgar no Diário como o 
Projeto foi aprovado, e pediu ao Presidente ou aos outros Vereadores para 
que procurem ver o que aconteceu para ser divulgado o restante no Diário 
para que ele possa realmente ter essa legalidade. Parabenizou a TV News 
que iria começar os seus trabalhos e que já havia conversado com o Diretor 
e ele disse ao mesmo que era uma TV do povo, no qual todas as pessoas que 
se sentirem no direito de cobrar, de ir atrás e de falar ele está sempre a 
disposição. Falou que ninguém irá os calar, nem a mídia, nem as ameaças e 
nem o medo, porque estão aqui para cobrar, trabalhar e ajudar o município, 
porque se não tiver essas cobranças fica desleixado, abandonado, e não terá 
o cuidado devido, que estão aqui para representar o povo e que esse é o 
trabalho de ambos. Disse que são do povo, que não se tornarão Vereadores 
(inaudível) porque não foram eleitos para isso, que vai ser o trabalho de 
ambos acompanhar. Falou ao Presidente desta Casa sobre as respostas que 
foram cobradas aqui e disse que achou com pouca validade, mas que esse 
assunto passe, pois, não estão aqui para discutir a mesma coisa todos os dias. 
Desejou wn feliz natal a todos os municípes e wn feliz ano novo a todos, e 
disse para creem que estarão de volta em dois mil e vinte e dois com a mesma 
coragem, trabalho, respeito, e pronto para ajudar nosso município. Disse ao 
Prefeito para trazer os benefícios e o que for preciso esta Casa estará a 
disposição, com certeza votarão. Fez uma cobrança e disse ao Presidente que 
ainda não haviam votado a Loa e não tiveram a audiência, e pediu ao mesmo 
para que se possível falasse quando iria ser, como estava acontecendo para 
poderem fazer a aprovação. Agradeceu a todos com um muito obrigado. Em 
seguida o vice-presidente René Ribeiro de Almeida facultou a oportunidade 
ao presidente Carlos Cézar Vieira Lima que saudou a todos com uma boa 
noite em nome de seu primo, iniciou seu discurso dando as condolências a 
família do prefeito de Madeiro, Zé Filho, colega de partido que perdeu a 
vida precocemente por divergências políticas, familiares, e disse que era com 
muita tristeza que teve essa notícia, e disse que os políticos as vezes sofrem 
antipátia por pessoas sem mesmo ter culpa, porque faz parte de um grupo 
político, ou partido, e tem pessoas que não gostam. Disse que ambos são 
públicos e precisam ter um partido e um lado político, mas disse que sempre 
sabendo que tem que defender o povo, porque o lado de ambos que são 
políticos com certeza sempre vai ser os municípes, as pessoas, e o povo de 
nossa cidade. Falou sobre o mês de dezembro de dois mil e vinte, trouxe o 
Requerimento e agradeceu o voto dos Vereadores, que foi entregue o oficio 
da aprovação a Secretária, que algumas pessoas o perguntaram porque havia 
sido só cinco votos, e disse que teve três Vereadores que não estavam na 

Sessão, mas disse ter certeza que todos os Vereadores são a favor e os que 
não votaram foram os que não estavam. Falou sobre a questão da COSIP, 
que foi votada nesta Casa e aprovada, aprovaram a Emenda diminuindo 
cinquenta por cento da cobrança, e irão ver com a Secretária o oficio que ela 
entregou junto a Prefeitura para ambos verem o que aconteceu, qual foi o 
erro que teve que não foi publicada com a totalidade da aprovação. 
Agradeceu a limpeza que estava sendo feita na cidade, que são pessoas que 
são moradores do município, e pediu ao senhor Prefeito para reformar os 
calçamentos, as Ruas, pois, muitas delas estão esburacadas, com problemas, 
que chegaria o período chuvoso, que já estava chovendo, pois, DEUS tem 
sido muito bondoso com todos, que passaram por esta inflação, com a 
resceção financeira, mas DEUS está mandando as chuvas para diminuir o 
sofrimento dos Nordestinos. Desejou um feliz ano novo a toda população de 
São João da Serra e um feliz natal. Parabenizou o padre Leandro que estava 
organizando o festejo de ambos, que foi adiado, pois, seria em junho, mas 
aconteceria em dezembro devido a pandemia, e pediu saúde para toda a 
população de São joão da Serra, que dias melhores virão, que o próximo ano 
seja melhor para todos. Agrdeceu com um muito obrigado e desejou uma boa 
noite a todos. Em seguida o vereador Marcelo disse que queria fazer um 
complemento e falou sobre o Hospital, que o vereador René comentou sobre 
uma denúncia, e disse que teve um menino da Boca da Caatinga que se 
acidentou, esteve no Hospital e quando foi atendido pediram para que 
voltassem para casa porque só iriam mandar para Campo Maior quando 
tivessem uma outra pessoa acidentada, e disse que era lamentável essa 
informação, que era fato, pois, falou com o pessoal do menino e parece que 
iriam enviar. O Presidente prosseguiu e disse que estava faltando votarem a 
LOA, Lei Orçamentária Anual e que seria feita a Audência Pública, estava 
só esperando o posicionamento do Setor Juridico, da Contabilidade do 
município, que na hora que dessem a posição que estava tudo ok, iriam 
marcar a Audiência e depois uma Sessão Extraordinária para fazer a votação, 
terminar e entrar de recesso. Agradeceu com um muito obrigado. Em 
seguida, como nada mais havendo a tratar, o vice-presidente René Ribeiro 
de Almeida declarou encerrada a Sessão. 

APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE 
DEZEMRO DE 2021. 
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DECRETO NORMATIVO N• 013, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 

Ementa: Homologa o Processo Seletivo Simplificado para 
provimento de cargos temporários da Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz dos Milagres, Estado do Piauí e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES, Estado do Piauí, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em nos termos do Edital n• 
001/2022 de 27 de janeiro de 2022 e, considerando que a Prefeitura se fez realizar a prova de 
avaliação curricular para preenchimento de vagas existentes para cargos do quadro temporário da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Considerando, ainda, que realizadas a prova, foram dados conhecimento de seus 
resultados, com a publicação da relação nominal dos aprovados e classificados. 

Considerando, finalmente, que os recursos apresentados após a publicação dos 
resultados, todos apreciados pelos organizadores do Processo Seletivo, tendo sido as conclusões 
encaminhadas aos candidatos recorrentes. 

Considerando, finalmente que foram cumpridas todas as etapas previstas no Edital de 
Processo Seletivo Simplificado 001/2022 

DECRETA 

Art 1 • - Fica homologado o resultado do Processo Seletivo Simplificado, para 
provimento de cargos, nos seguintes termos: 

1 - Aprovados; 

li - Classificados. 

Art. 2g - Os candidatos aprovados e os classificados são os constantes nas relações 
publicadas no site da Fundação Vale do Piauí. da Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres, e 
anexa a este Decreto 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRAES, ESTADO DO PIAUf, AOS 
DIAS 21 DOM~ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 
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