
Ata da 15a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí,

realizada aos 06 dias do mês Junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 hs, em

seu edifício sede Vereador Carlino Santana Ribeiro, situado a Rua Frade Macedo, n° 1036, Bairro

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

Eumadeus Pereira Ferreira e presentes os senhores vereadores PAULO JEOVANE SOUSA

SANTOS, RIAM MARCOS ALVES DA SILVA, ADILSON SANTOS RIBEIRO, JEAN DE

OLIVEIRA FERREIRA, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, ISAG TELES DE ASSIS, ALMIR

RIBEIRO DOS SANTOS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE

NEGREIROS, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS E KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

MORAES. Asessão teve início com a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem

observação. Em seguida é feita, pela primeira secretária da Mesa a leitura das proposições em

pauta, sendo: Projeto de decreto legislativo n° 01/2019, de autoria do vereador Laércio Carvalho.

Em segundo expediente faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que inicia comentando

sobre as ações da gestão municipal, destacando a reforma da quadra central, informou sobre a

condenação do ex-prefeito Avelar Ferreira, denunciado outrora por sua pessoa; lamentou o

crescente femicídio na sociedade atual; após destacar as comemorações dos 40 anos do Parque

Nacional Serra da Capivara e a homenagens e falas do repórter Francisco José, porsua pessoa,

o vereador conclui sua fala também informando sobre a duplicação da via de acesso ao bairro

Santa Luzia, que disse ter pleiteado junto a representantes políticos da região. Seguindo, faz uso

da palavra o vereador Jean Oliveira que comenta sobre os 40 anos do Parque Nacional Serra

da Capivara, destacando a homenagem concedida ao senhor José Osmando, porsua pessoa; a

produção do filme Níede Guidom e seus colaboradores, citando o senhor Pedro Alcântara e

outros e ao fim o vereador destacou também a contribuição da arqueóloga Níede Guidom, do

deputado Hélio Isaias e da prefeita do município no contexto do evento mencionado. Dando

prosseguimento, faz uso da palavra o vereador Isag Teles que destacou a realização de sessão

solene paraentregade comendas a homenageados por ocasiãodas comemorações dos 40 anos

do Parque Serra da Capivara, dizendo da grande riqueza do patrimônio natural e cultural da

região. Após criticar os problemas de abastecimento dágua via Agespisa e Adutora de Engate
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Rápido e ainda ceder aparte ao vereador Laércio Carvalho, o vereador encerra comentando

sobre a programação alusiva as festividades da comunidade Santo Antônio, nesta cidade, com

a realização de sua tradicional cavalgada. Em continuidade faz uso da palavra a vereadora

Katiuscia Ribeiro, que inicia destacando as comemorações alusivas aos 40 anos do PARNA

Serra da Capivara e a produção do Filme Niéde Guidom; destacou a obra de duplicação do

acesso ao bairro Santa Luzia, via emenda do ex-deputado e senador Marcelo Castro,

comentando sobre convite do senador ao atual Ministro do Turismo à região e após aparte do

vereador Isag Teles, a vereadora encerra parabenizando a gestão municipal pelas ações ora

desenvolvidas no município. Prosseguindo, faz uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro, que

inicia destacando as obras de duplicação do acesso ao bairro Santa Luzia; lamentou o não roço

das estradas do município pela atual gestão municipal; comentou sobre a fala do vereador

Laércio referente ao ex-prefeito da cidade; e após dizer sobre os desvios de verbas públicas a

nível nacional o vereador ratifica suas críticas ao contrato do município com a empresa RB Sousa

Ramos, dizendo dos montantes já pagos, e do pagamento dos repasses não realizados com

multas à receita federal. Em continuação faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que

inicia destacando as comemorações dos 40 anos do PARNA Serra da Capivara e das

homenagens realizadas. Comenta sobre o funcionamento e necessidade de manutenção da

adutora de engate rápido no município e de projeto de exploração de mais poços tubulares;

informa sobre licitação destinada a realização de roço no município e ao fim conclui comentando

sobre o filme Niéde Guidom e o potencial natural, cultural e turístico do município e região. Na

seqüência faz uso da palavra o vereador Riam Marcos, que inicia também destacando as

comemorações dos 40 anos do PARNA Serra da Capivara, dizendo do apoio do poder publico

municipal; informa sobre plano da gestão municipal de patrolamento do acesso ao povoado

Baixao do Sítio; diz de visita feia ao CEO e postos de saúde e da constatação dos produtos e

serviços acessíveis a população, diferentemente, diz, da gestão anterior, onde houve

deterioração de veículo e cortes de energia, dizendo ao fim do papel da oposição e da câmara

em fiscalizar. Dando prosseguimento faz uso da palavra overeador Waldir Ribeiro, que justifica

sua ausência na última sessão, informando sobre visita a região de cima e povoado Macacos, e



levando pleitos da comunidade à gestão municipal e deputado Hélio Isaias. Se reportando a fala

do colega Rosibal Ribeiro, o vereador diz da falta de apoio que teve na gestão anterior,

diferentemente da boa expectativa e apoio da atual gestão; e após apartes dos vereadores

Eumadeus Pereira, Almir Ribeiro e Jean Oliveira, o vereador conclui dizendo de duas visitas da

atual gestora em sua comunidade, diferentemente do gestor anterior. Em continuidade faz uso

da palavra o vereador Paulo Jeovane, que inicia sua fala destacando as obra de duplicação do

acesso ao bairro Santa Luzia, dizendo da contribuição do senador Marcelo Castro e lembrando

também da participação de membros do MDB, a nível estadual e local, citando os vereadores de

mandato no município e ex-diretor do Hospital Regional Rogério Castro; ao fim o vereador

destaca as ações da atual gestão municipal e projetos de construção de quadras esportivas nos

povoados Fechadão e Nascimento. Nas conclusões, faz uso da palavra o vereador presidente

Eumadeus Pereira, que se manifestou inicialmente com relação a necessidade de políticas

publicas de apoio a segurança hídrica da região e município, comentando sobre sistema de

abastecimento dágua na região da Serra Nova; destaca a comemoração dos 40 anos do parque

nacional serra da capivara e as homenagens ocorridas na Casa, em sessão solene, produção

do filme Niéde Guidom, dizendo de seus colaboradores e ao fim o vereador destaca projeto de

duplicação do acesso ao bairro Santa Luzia, de autoria do senador Marcelo Castro e apoiado por

representantes políticos e gestão municipal. Retomando, osenhor presidente, após ceder tempo

regimental aos vereadores líderes Rosibal Ribeiro e Riam Marcos, coloca em segunda votação

oProjeto de lei n° 06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, já com Pareceres n° 24/2019

da CCJ e o de n° 04/2019, da CFCFT, aprovados com Proposta de Emendas, foi o mesmo

aprovado por unanimidade de votos. Após que o senhor presidente, 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(a) deste Poder.


