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Ata da 35a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 

realizada aos 12 dias do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 hs, 

em seu edifício sede Vereador Carlino 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 ordinária última do ano 

legislativo, 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: Projeto de lei n° 

07-2019, sub-assinado pelos vereadores Rian Marcos, Eumadeus Pereira, Katiuscia Ribeiro, lsag 

Teles, Rosibal Ribeiro, Kleisan Negreiros, Almir Ribeiro e Jean Oliveira; Projeto de decreto 

legislativo n° 03/2019, de autoria do vereador Eumadeus Pereira; Requerimento n° 16-2019, de 

autoria do vereador Laércio Carvalho e Requerimento Conjunto n° 16-2019, encabeçado pelo 

vereador Rian Marcos. Após justificativa de proposição por parte do vereador Laércio Carvalho, 

em segunda expediente, fez uso da tribuna a prefeita municipal, senhora Carmelita Castro,  que 

levou sua mensagem de agradecimento a Casa e comentou sobre as ações e planos da gestão 

para o município. Em segundo expediente fizeram uso da palavra os vereadores: Laércio  

Carvalho,  que destacou a presença e a gestão diferente da prefeita Carmelita; comentou sobre 

as festas natalinas e ao fim se reportou a homenagem ao ex-medico Dr. Waldir Ribeiro, em 

Avenida no bairro Santa Luzia. O vereador Waldir Ribeiro,  que justificou sua mudança do grupo 

liderado pelo ex-prefeito Avelar Ferreira para o atual governo municipal, lembrando dos erros e 
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falhas daquele, razão de votar pela reprovação de suas contas na Câmara e ao fim fala de seu 

futuro político. O vereador Isag Teles, que comentou sobre tramitação de proposição do Executivo 

Municipal, sem as devidas informações necessárias; corroborou com a homenagem ao ex-médico 

Dr. Waldir Ribeiro, e sua conduta humana e profissional e ao fim apoiou requerimento apresentado 

pelo vereador Laércio Carvalho. O vereador Adilson Ribeiro, que comentou inicialmente sobre o 

garantia safra no município; justificou matéria do Executivo em tramitação na Casa, bem como a 

presença e as ações da prefeita Carmelita. Destacou por fim evento social do governo do Estado 

na localidade Emas, as festas de final de ano e a boa relação do Executivo com o Legislativo 

Municipal. O vereador Rian Marcos, que esclareceu sobre projetos enviados pelo Executivo; 

destacou a realização do dia do evangélico na cidade; os planos do município de construí o 

monumento da bíblia na cidade e ao fim ratificou a reprovação das contas do ex-prefeito Avelar, 

no exercício 2014, proposto em parecer pela CFCFT. A vereadora Ana Dias, comenta sobre as 

ações e reconhecimento popular do governo Carmelita Castro, ao longo destes últimas três anos; 

destacou o início das programações natalinas do governo municipal em parceria com UNIVASF e 

ao fim pede a Deus boas festas de final de ano, com muita paz, saúde e solidariedade entre as 

pessoas. O vereador Rosibal Ribeiro, se reportou as matérias orçamentárias em tramitação na 

Casa, enviadas pelo Executivo Municipal; pede reflexão aos colegas vereadores quanto ao 

julgamento das contas do ex-prefeito Avelar, destacando Laércio e Rian Marcos e ao fim diz votar 

a favor dos projetos do Executivo em trâmite. A vereadora Katiuscia Ribeiro, destacou as 

festividades religiosas do bairro Santa Luzia; informou sobre a conclusão da reforma do Açougue 

Municipal, pela gestão municipal; parabenizou a prefeita, presente, pelas festividades de final de 

ano na cidade; destacou o dia do evangélico e por fim disse honrar seu voto quando do eminente 

julgamento das contas do ex-prefeito. O vereador Paulo Jeovane, mencionou em sua fala desejo 

de um natal cheio de paz e harmonia para todas as famílias, na pessoa de Jesus; disse dá atenção, 
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cuidado e defesa do governo Carmelita Castro aos munícipes, dizendo ao fim de sua indiferença 

para com os críticos pelo fato de seu apoio político à atual prefeita. Nas conclusões das falas o 

vereador Kleisan Negreiros, comentou sobre a realização de audiência publica no município, 

para tratar da questão da mineração na região; lamentou as continuas alterações do orçamento 

vigente pelo município e ao fim o vereador se reportou ao julgamento das contas do ex-prefeito 

Avelar Ferreira, dizendo da necessidade de não uso de paixões políticas. Retomando, o senhor 

presidente coloca em votação os requerimentos, pareceres e projeto de decreto legislativo n° 

03/2019, apresentados, os quais foram aprovados por unanimidade de votos. Ainda em primeira 

e segunda votação foram aprovadas as seguintes proposições: Projeto de lei N° 11/2019  que 

altera percentual para realização de Créditos Adicionais Suplementares na LOA 2019, com Emendas 

de Parecer, de autoria do Poder Executivo Municipal e Projeto de lei conjunto n° 0712019, 

supracitado, registrando-se na primeira proposição, os votos contrários dos vereadores Kleisan 

Negreiros e Isag Teles. Também, em segunda votação foram aprovados o Projeto de lei n°05/2019, 

de autoria do vereador Paulo Jeovane e os Projetos de Resolução n° 04 e 05/2019, de autoria 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal, com suas respectivas Emendas, sendo estes dois últimos 

aprovados com o voto contrário do vereador Laércio Carvalho. Em continuidade, após suspensão 

da sessão, por 10 minutos, e as falas do vereador Rosibal Ribeiro, solicitando registro a Mesa 

quanto ao não recebimento por parte do ex-prefeito Avelar Ferreira, de Ofício último encaminhado 

pela Câmara Municipal, alusivo ao Parecer da CFCFT referente as Contas de 2014, bem como 

registrar envio de Ofício, à Presidência, solicitando cópia do Projeto de Decreto Legislativo que 

deveria ser emitido pela CFCFT, alusiva as Contas de 2014 e ainda sobre informações extraídos 

de relatório da CGU, citado no Parecer da CFCFT n° 11/2019 e ainda do vereador Rian Marcos, 

dizendo da ciência do ex-prefeito quanto ao julgamento, uma vez ter recebido ofício, o qual 

assinou; bem como publicação de segunda mensagem referida pelo colega Rosibal Ribeiro, 
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dizendo da soberania e atribuição legal da Casa em proceder o julgamento referido, foi submetida 

à votação secreta à Prestação de Contas de Governo do município de São Raimundo Nonato-

P1, Exercício 2014, Responsável: Avelar de Castro Ferreira,  já apreciada pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, através do Processo TCE-PI n° TC101551712014, Decisão n° 

183/2017 e Parecer Prévio n°99/2017, bem como ainda o PARECER n° 11/2019, da Comissão 

de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Casa, o Plenário, por maioria, na ordem 

de 09 (nove) votos a favor da REPROVAÇÃO das alusivas Contas e 04 (quatro) votos favoráveis 

a sua APROVAÇÃO, DECIDIU pois, a Câmara Municipal, pois 2/3 de seus membros, REPROVAR  

as Contas em julgamento, deixando assim de prevalecer a decisão do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí que emitiu Parecer Prévio recomendando a aprovação das contas, com ressalvas. 

Em seguida, submetida à votação secreta à Prestação de Contas de Governo do município de 

São Raimundo Nonato-PI, Exercício 2015, Responsável: Avelar de Castro Ferreira, já 

apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, através do Processo n° TC1005297/2015, 

Decisão n° 149/2019 e Parecer Prévio n°49/2019, bem como ainda o PARECER n°12/2019, da 

Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Casa, o Plenário, na ordem 

de 08 (oito) votos a favor da REPROVAÇÃO das alusivas Contas e 05 (cinco) votos favoráveis a 

sua APROVAÇÃO, DECIDIU pois, a Câmara Municipal, APROVAR  as Contas em julgamento, 

acompanhando assim a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí que emitiu Parecer 

Prévio recomendando a aprovação das contas, com ressalvas. Por fim, em primeira e segunda 

votação, e por unanimidade de votos, foi aprovado o Projeto de lei N° 10/2019  -  LOA 2020,  de 

autoria do Poder Executivo Municipal. Ao que após, o senhor presidente declara então por 

encerrada a presente sessão, sendo a presente ata, redigida nos termos do Parágrafo Segundo 

do Art. 91, do Regimento Interno. 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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