
Ata da 9^ Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piaui,

realizada aos 25 dias do mês Abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 hs, em
I

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

Ôairro 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

^OUSA SANTOS, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, ADILSON SANTOS RIBEIRO, JEAN DE
OLIVEIRA FERREIRA, ISAG TELES DE ASSIS, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, KLEISAN

kOBSON RIBEIRO DE NEGREIROS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS E KATIUSCIA DE

OLIVEIRA RIBEIRO MORAES. A sessão teve inicio 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 LEi N° 02/2019 QUE INSTITUI A DATA 11

DE NOVEMBRO COMO DIA MUNICIPAL DE LUTA CONTRA A MEDiCALiZAÇÃO DA

EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE COMO TAMBÉM A SEMANA QUE CONTÉM ESTA DATA e

PROJETO DE LEI N° 03/2019 QUE DÁ NQME A UMA RUA NQ BAIRRQ CIPÓ, NA CIDADE

DE SÃQ RAIMUNDO NONATO, DENOMINADA DE WALDEMAR PAULO DA SILVEIRA -

Vulgo "Xexeu Açougueiro, PROJETO DE LEI N° 04/2019 QUE DÁ NQME A UMA RUA NQ

BAIRRQ SANTA FÉ, NA CIDADE DE SÁQ RAIMUNDO NONATO, DENOMINADA DE

ALFREDO APOLINÁRiO DA SILVA, PROJETO DE LEi N° 05/2019 QUE DÁ NQME A UMA

RUA NO BAIRRO SANTA FÉ, NA CIDADE DE SÁO RAIMUNDO NONATO, DENOMINADA DE

ANTÔNIO RIBEIRO SOARES - Vulgo "Antônio Horácio" todos de autoria do vereador

Eumadeus Pereira Ferreira. PROJETO DE LEi N° 01/2019 QUE DÁ NQME A UMA RUA

LQCALIZADA NO BAIRRO EDWIRGENS, NA CIDADE DE SÁO RÁIMUNDO NONÁTO-PÍ DE

EULÁLIA PEREIRA DA SILVA de autoria do vereador Waidir Ribeiro dos Santos. PROJETO

DE LEI N° 02/2019 QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E

ORGÂNICOS DO MUNICÍPIO DE SÁO RÁIMUNDO NONATO EM EVENTOS,

ORGANIZADOS, PATROCINADOS OU APOIADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

de autoria do vereador Laércio Dias de Carvalho e PROJETO DE LEI N° 05/2019 QUE
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AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O

EXÉRCITO BRASILEIRO DA 10^ REGIÃO MILITAR, PARA IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE

GiUERRA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI de autoria do Poder Executivo Municipal. Ainda

Requerimentos n° 04, 05 e 06/2019, de autoria do vereador Almir Ribeiro e Requerimentos n°

J, 08 e 09/2019, de autoria do vereador Adilson Ribeiro. Pareceres n° 08 e 09/2019, emitidos

3la CCJ. Em segundo expediente, faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, Inicia sua

Ia destacando os aniversariantes da semana, bem como enviando moções as famílias

enlutadas. Destaca ações de distribuição de cestas básicas por parte do município, bem como

pavimentação de ruas em bairros da cidade. Após dizer do papel do verdadeiro homem publico
niima sociedade, o vereador comenta ainda sobre as condições de funcionamento da UPA 24

horas na cidade, a segurança da região e do município, a situação do homem do campo e nas

jlijallzações destaca a data comemorativa ao meio ambiente, justificando a necessária sanção
de projeto de lei de sua autoria, referendo ao tema. Seguindo faz uso da palavra o vereador

Paulo Jeovane, que destaca Inicialmente a distribuição de cestas básicas á famílias do

m jnicíplo, no período de semana santa, por parte da gestão municipal. Parabeniza a gestora e

òhefes de pastas de secretarias municipais pelas ações na área da saúde, assistência social,

raestrutura, destacando por fim a realização de atividades esportivas, que tem contribuído

ra a promoção do bem-estar e soclabilidade dos munícipes. Dando prosseguimento, faz uso

palavra o vereador isaq Teles, que em sua fala lamenta a falta de Incentivo e desorganização

cadela produtiva local, na área da agricultura e pecuária da região, lembrando da não

;epção por parte do Executivo Municipal de projeto de sua autoria, denominado Caatinga

stentável, aprovado pela Câmara Municipal e não devolvido a Casa por meio de projeto de

Em continuidade, faz uso da palavra o vereador Jean Oliveira, que também destaca

talmente a distribuição de cestas básicas por parte da gestão municipal. Informa sobre

importantes ações da municipalidade na área de infraestrutura e trânsito da cidade, citando

caçamento no Bairro Vermelho. Após também destacar a boa qualidade da merenda servida

nas escolas municipais, o vereador encerra justificando requerimento que subscreveu. Na
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sequencia faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que justifica inicialmente a ausência
I

do colega vereador Riam Marcos; diz expectativas de obras de pavimentação na cidade, por

vià emendas de deputados; comenta sobre resolução de situações técnicas no Espaço da

Ci Jadania local. E após se reportar a emendas no novo Código de Postura do município, em

trc mitação na Casa, o vereador encerra justificando a importância da continuação do convênio

da Câmara com a AVEP, rescindido pelo atual presidente. Em prosseguimento faz uso da

palavra a vereadora Katiúscia Ribeiro que inicia também destacando a distribuição de cestas

bcsicas por parte da SEMTAS do município, dizendo da importância da ação para famílias

beneficiadas, bem como a realização de cursos profissionalizantes. Após também mencionar

bre atividades esportivas promovidas pelo município, a vereadora destaca ações na área de

raestrutura e capacitação na área da educação. Em continuidade, faz uso da palavra o

véreador presidente Eumadeus Pereira, que Inicia lembrando de festividades religiosas das

munidades Baixão da Guiomar e Novo Horizonte. E após informar sobre reparos de vias

públicas da cidade, por parte da gestão municipal, o vereador justifica projeto de lei
apresentado, que QUE INSTITUI A DATA 11 DE NOVEMBRO COMO DIA MUNICIPAL DE

LUTA CONTRA A MEDICALiZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE, sendo na
Ioportunidade aparteado pelo vereador isag Teles. Na seqüência faz uso da palavra o vereador

Kleisan Neqreiros. que Inicialmente diz da complexidade do projeto que Institui o novo código

de postura do município, dizendo dos necessários aperfeiçoamentos; comenta sobre a

Importância da atividade apicola para a economia da região. E apôs aparte dos vereadores

Laércio Carvalho e Adilson Ribeiro, o vereador encerra dizendo das ações paliativas

Implementadas pela atual gestão municipal, citando a organização do transito na cidade e

nf}cessária lotação do pessoal aprovado em concurso público. Nas conclusões das falas faz

uso da palavra o vereador Almir Ribeiro, que Inicia justificando suas proposições

apresentadas; critica a forma de distribuição de cestas básicas por parte do município, dizendo

ter sido Intermediado por vereadores, sendo aparteado pelo vereador Isag Teles, que disse não

ter Intermediado a distribuição citada. Nas finalizações o vereador fala sobre o Importante papel
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dci vereador num município, sendo corroborado pelos vereadores Jean Oliveira e Eumadeus
i

Pereira. Retomando o senhor presidente, coloca em votação os requerimentos escritos

apresentados, os quais, juntamente com o Projeto de lei n° /^019, de autoria do vereador

Adilson Ribeiro, em primeira votação, foram aprovados por unanimidade de votos. Por fim foi

também aprovado em primeira votação, o Projeto de lei n° 02/2019, de autoria do Poder

Executivo Municipal, com acréscimo das Propostas de Emendas incluídas no Parecer da CCJ,

também aprovado. 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.
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