
Ata da 3^ Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do

Piaui, realizada aos 07 dias do mês Março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00

hs, em seu edifício sede Vereador Cariino Santana Ribeiro, situado a Rua Frade Macêdo,

n° 1036, Bairro Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-Pi, a qual fora presidida pela

senhor vereador Eumadeus Pereira Ferreira e presentes os senhores vereadores

LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, ADILSON SANTOS RIBEIRO, JEAN DE OLIVEIRA

FERREIRA, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA,

ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS e PAULO JEOVANE

SOUSA SANTOS. A sessão teve inicio com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior

:iue foi aprovada sem observação. Em seguida é feita, pelo segundo secretário da Mesa a

eitura das proposições em pauta, sendo: Requerimentos n° 03, 04, 05, 06 e 07/2019, de

autoria do vereador Rosibai Ribeiro. Em segundo expediente, fez uso da palavra o vereador

Rosibai Ribeiro, que justificou a apresentação de requerimentos dirigidos às secretarias de

saúde e administração do município, requerendo informações quanto a aquisição suspeita

de uma grande quantidade de sacos de lixo, balões, envelopes e sabão em pó, durante o

mês de outubro de 2018, quantidades estas que fugiram das aquisições médias mensais

daquelas secretarias. Após dizer das inúmeras necessidades do município e falta de

prioridade na gestão municipal, o mesmo questiona a atuai gestão sobre pagamento de

émpresa de consultoria jurídica de mais de 1 milhão de reais, sobre pretexto de encontro de

contas com crédito não comprovado, a favor do municipio. Na sequencia faz uso da palavra

q vereador Isag Teles, que critica a superlotação do transporte escolar do municipio na zona

rjrai, em parceria com o Estado, dizendo dos transtornos causados a inúmeros alunos e

apôs corroborar com as denúncias apresentadas pelo colega vereador Rosibai Ribeiro,

dizendo de sua gravidade, o mesmo encerra dizendo das necessárias providencias a serem
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dotadas por parte das autoridades competentes. Na continuação faz uso da palavra, o

ereador Adilson Ribeiro, que inicia anunciando projeto de pavimentação da Rua

Raimundo Augusto de Carvalho, que liga os bairros Galo Branco e São Félix, sendo

corroborado pelo vereador Isag Teles. Informa sobre liberação de recursos para projeto

destinados a comunidades rurais do município, via emenda parlamentar da ex-senadora

Regina Sousa; e após destacar a comemoração do Dia Internacional da Mulher, lamentando

aumento do feminicídio no Brasil, o mesmo conclui dizendo da necessidade de

perfeiçoamento das políticas públicas em defesa da Mulher. Em continuidade, faz uso da

palavra o vereador presidente Eumadeus Pereira, que destaca em sua fala inicial a data

comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, parabenizando e dizendo da necessidade de

nplementação de políticas públicas de proteção da mulher, manifestando sua preocupação

om o aumento da violência na cidade. Após destacar a vida e história da vice-governadora

Regina Sousa, o vereador lembra da comemoração do início do período da Quaresma, com

realização de missa na Câmara Municipal. Em seguida faz uso da palavra o vereador

liaércio Carvalho, que em sua fala cobra a regularização de pagamento dos servidores da

UPA no município, bem como a contratação de vigias para as praças publicas da cidade; na

sequencia após comentar sobre a situação de funcionamento da rodoviária local, dos

transportes escolares do Estado e município, bem como da segurança pública, tráfico e uso

e drogas na região, o vereador encerra comentando sobre problemas relacionados ao meio

mbiente e qualidade da água no município, parabenizando, ao fim, todas as mulheres por

sua data comemorativa. Dando seqüência, o vereador Paulo Jeovane. com a palavra,

comenta sobre andamento de projeto de apícultura na localidade Torrões, agradecendo o
]

poio do deputado Hélio Isaias, governo do Estado e Associação envolvidas no

empreendimento; e após também destacar o andamento de projetos habitacionais, via
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banco do brasil, na zona rural do município, o vereador encerra também parabenizando

odas as mulheres pela passagem do seu dia. Em continuidade faz uso da palavra o

vereador Riam Marcos, que após destacar a data comemorativa do Dia Internacional da

Mulher, o mesmo comenta sobre a realização do 43° Congresso da Juventude Batista

Centro-Sul do Piaui, realizado na cidade, destacando as participações, apoios recebidos e

os resultados alcançados. Comenta sobre teor de requerimentos apresentados pelo

ilereador Rosibal Ribeiro dirigidos à gestão municipal, dizendo da expansão das ações na
atual gestão; e nas finalizações, informa sobre inicio dos trabalhos de roço no município e a

formação das comissões permanentes da Casa. Nas conclusões das falas, faz uso da

fjalavra o vereador Jean Oliveira, que manifesta sua preocupação com relação a regulação
de atendimento médico no Estado, destacando as condições de atendimento na cidade de

Eloriano e o receio de pacientes em serem transferidos para aquela Unidade. Após cobrar a

regularidade de pagamentos dos servidores da UPA e informar sobre a aquisição de veiculo

pela secretaria de segurança do Estado para o município, o mesmo encerra comentando

sobre projeto de construção de Estádio Municipal de futebol. Retomando o senhor

presidente, coloca em votação os requerimentos apresentados, os quais acrescidos do

[Requerimento Verbal apresentado pelo vereador Jean Oliveira, solicitando à gestão

municipal a limpeza do campo de futebol do povoado Baixão da Serra, são os mesmos
I

aprovados por unanimidade de votos. Após que o mesmo declara então encerrada a

presente sessão. E sendo para constar foi lavrada presente que após achar-se conforme

será então assinada pelo senhor presidente e secretário deste Poder.
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