
ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
Rua Frade Macedo, n° 1036 -Aldeia - São Raimundo Nonato-PI - Fone: (89) 3582-2101 
CNPJ. 01.612.807/0001/48 e-mail: camarasaoraimundocqmail.com   

   

Ata da 34  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 

realizada aos 05 dias do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 hs, 

em seu edifício sede Vereador Canino Santana Ribeiro, situado a Rua Frade Macêdo, n° 1036, 

Bairro Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-PI, a qual foi presidida pelo senhor vereador 

EUMADEUS PEREIRA FERREIRA e presentes os senhores vereadores: KATIUSCIA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO MORAES, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHHO, PAULO JEOVANE DE 

SOUSA SANTOS, ANA MARIA PALMEIRAS DIAS, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, 

ADILSON SANTOS RIBEIRO, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, ROSIBAL RIBEIRO DOS 

SANTOS, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ISAG TELES DE ASSIS, KLEISAN ROBSON 

RIBEIRO DE NEGREIROS e ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS. A sessão teve início com a leitura 

da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem observação. Em seguida, foi feita pela secretaria 

a leitura da documentação em pauta, sendo: Projetos de Resolução n° 04 e 05/2019,  de autoria 

da Mesa Diretora da Câmara; Parecer n°13 e 14/2019,  da CFCFT; Pareceres de n°81, 82, 83 e  

8412919,  emitidos pela CCJ; Parecer de no 23/2019,  emitido pela CAPPS e ainda Requerimentos  

de n° 13, 14 e 15/2019,  de autoria do vereador Laércio Carvalho: Requerimento de n° 19/2019,  

de autoria da vereadora Katiuscia Ribeiro. Em segundo expediente faz uso da palavra o vereador 

Rosibal Ribeiro  que inicia sua fala questionando o não envio do orçamento-programa 2020 ao 

Poder Legislativo; diz do atraso de pagamento dos consignados de servidores pela gestão 

municipal, diferente do que pronunciou a prefeita municipal recentemente; critica a inercia da 

administração em face as requisições dirigidas por meio de requerimentos e nas conclusões o 

vereador denuncia aquisições suspeitas feita pelo município com a empresa ISS Serviços e 

Peças, sediada em Teresina Piauí, que tem emitidos diversas notas fiscais de serviços e aquisição 

de peças, em quantidades e valores acima da média local, totalizando mais de 110 mil reais, 

somente no mês de junho de 2019. Dando prosseguimento faz USO da palavra o vereador Jean  
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Oliveira, que destacou inicialmente realização das festividades religiosas da comunidade Sítio 

Novo; informou sobre a sistemática de abastecimento dagua no município e os trabalhos da 

CONDEC, Exército e Controladores nas comunidades. Comentou sobre visita a obras de 

calçamento na comunidade Portelinha; após comentar sobre cobranças populares e ações da 

gestão municipal na comunidade Novo Zabelê, como construção de muro do cemitério, 

recuperação de quadra esportiva e reservatório de água, o mesmo conclui comentando sobre 

reivindicações de abastecimento dagua na comunidade Garrincho, pelos seus moradores. Após 

apresentação do Projeto de lei n°10/2019, alusiva a LOA 2020, enviado pelo Executivo Municipal, 

feita pela secretária, na sequencia, faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que inicia 

sua fala comentando sobre liberações dos recursos do programa garantia safra; informa sobre 

arações de terras pelo sindicato rural local; pede providencias com relação a conclusão e 

funcionamento da quadra esportiva do bairro Paraíso das Aves, dizendo de sua importância social; 

comenta sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, citando problemas crônicos de 

saneamento básico na cidade; lembra de pedido junto a gestão de mesa de abatedouro suíno para 

o matadouro público e ao fim o vereador também comenta sobre as festividades religiosas do 

bairro Santa Luzia, sendo aparteado ao fim pela vereadora Katiuscia Ribeiro. Seguindo faz uso da 

palavra o vereador Adilson Ribeiro, que em sua fala inicial disse das ações da prefeitura 

municipal, mesmo ante a diminuição do FPM, citando reformas do açougue público e quadra 

esportiva do bairro São Félix, calçamentos, dentre outras. Após comentar sobre as UBSs em 

construção no município, e aparte do colega Isag Teles, o vereador em continuidade comenta 

sobre proposta dos bombeiros civis locais, que é, diz, uma prerrogativa regimental do Executivo 

Municipal, de envio a Casa, por meio de projeto de lei; e após aparte do colega Kleisan Negreiros, 

o vereador encerra comentando sobre sobretaxas de produtos brasileiros pelo governo norte-

americano. Em continuidade faz uso da palavra a vereadora Katiuscia Ribeiro, que em sua fala 
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lamenta a situação por que passa famílias carentes do município, bem como aumento de preços 

de mercadoria, atribuindo tais situações ao governo federal. Após comentar sobre a eminente 

extinção dos NASFs a nível nacional e a preocupação de servidores contratados pelo programa, 

a vereadora, comenta sobre realização de projeto natalino, idealizado pela senhora Leidinaura 

Serafim, destacando as importantes ações e iniciativa dos idealizadores, a vereadora disse dos 

preparativos da gestão municipal para comemoração das festas natalinas de final de ano. Dando 

prosseguimento faz uso da palavra o vereador Rian Marcos, que convida incialmente a todos para 

participarem do Dia do Evangélico, neste dia 07 de dezembro próximo; comenta sobre pretensa 

apresentação de projeto de lei nomeando a passarela do bairro Santa Luzia, em fase de conclusão, 

de Waldir Ribeiro Dias; e em seguida, em contraponto as criticas do colega Rosibal Ribeiro, quanto 

a serviços e aquisições de peças de veículos pelo município, o vereador diz da decadência de boa 

parte da frota de veículos; dos valores variáveis de horas de mão de obra; de aluguel e 

subcontratação possível da empresa citada, sediada em Teresina; dos constantes uso e desgastes 

de pneus das ambulâncias e ao fim o vereador conclui dizendo da ciência do ex-gestor Avelar 

Ferreira, quanto ao julgamento de suas contas pela Câmara Municipal, referentes aos exercícios 

2014 e 2015. Na sequencia faz uso da palavra o vereador Paulo Jeovane, que inicialmente 

destacou a importância social do projeto de sua autoria sobre o Medicamento Solidário; em 

seguida, após tecer críticas indiretas ao governo Bolsonaro, pelo aumento de preços da carne, o 

vereador parabeniza a gestão municipal e suas diversas pastas pelas diversas ações 

desenvolvidas no município, dizendo do atendimento humano prestado à população e ao fim diz, 

de visitas e assistências as comunidades rurais do município e dos pleitos feitos pelos vereadores 

as seus representantes políticos. Em continuidade, após leitura, de Ofício, Justificativa e Projeto 

de lei 11/2019, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, faz uso da palavra o vereador lsag  

Teles, que inicialmente apresenta Requerimento Verbal a Mesa, solicitando providencias da 
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gestão municipal o concerto da bomba do poço da Adutora do Baixão do Sítio, comentando sobre 

a necessidade de investimento através da secretaria de agricultura do município, para maior 

produção e desenvolvimento econômico da região. Em continuidade faz menção ao convite do 

colega Rian Marcos, referente a comemorativa do Dia do Evangélico, e ao fim corrobora com a 

proposta de nomeação da Passarela do bairro Santa Luzia, de Waldir Ribeiro Dias. Nas 

conclusões dos discursos, faz uso da palavra o vereador Almir Ribeiro, que em sua fala destaca 

evento realizado dia 30 próximo passado na localidade Moisés, onde se inaugurou uma Cozinha 

Comunitária, destacando seus idealizadores e participantes. Fez convite a todos para evento a ser 

realizado na comunidade Lagoa da Firmeza, já prenunciado pelo senhor Jurandir, na última sessão 

e por fim, após dizer da inexistência de ações da administração municipal em sua região, 

diferentemente do anunciado pelo colega Paulo Jeovane, o vereador encerra sua fala destacando 

as festividades religiosas da comunidade Lagoa dos Meninos. Retomando, o senhor presidente, 

após destacar evento na comunidade Lagoa, por parte do governo do Estado, antes já referido, 

coloca em primeira votação os requerimentos escritos e verbal apresentados, os quais, acrescidos 

dos Projetos de Resolução n° 04 e 05/2019, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 

com suas respectivas Emendas constantes nos Pareceres e o Projeto de lei n°05/2019, de autoria 

do vereador Paulo Jeovane, todos em primeira votação, foram os mesmos aprovadas por 

unanimidade de votos, excetuando os Projetos de Resolução n° 04 e 05/2019, os quais foram 

aprovados com o voto contrário do vereador Laércio Carvalho. Ao que após o senhor presidente 

declara então por 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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