
Ata da 13® Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do

Piauí, realizada aos 23 dias do mês Maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00

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

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, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS,

LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, ISAG TELES DE ASSIS, ALMIR RIBEIRO DOS

SANTOS, ANA MARIA PALMEIRA DIAS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE

NEGREIROS, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS E KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

MORAES. A sessão 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: Requerimento de n° 05/2019, de autoria do vereador

Eumadeus Pereira; Projeto de lei n° 03/2019, de autoria do vereador Waidir Ribeiro e

Projeto de lei n° 05/2019, de autoria do vereador Riam Marcos. Em segundo expediente

faz uso da palavra o vereador Isaq Teles, que manifesta inicialmente sua preocupação

com relação a interdição de consultórios odontoiògicos nos postos de saúde no município,

apôs determinação de conselho de ciasse; e apôs comentar sobre a sistemática e horário

de recolhimento do lixo domiciliar na cidade, o vereador conclui fazendo referencia ao

projeto de lei de autoria do vereador Riam Marcos, apresentado, sendo na oportunidade,

esclarecido pelo autor. Seguindo faz uso da palavra Jean Oliveira, que faz destaque as

ações desenvolvidas pela gestão municipal na área da infra-estrutura especialmente, bem

como na área da zona rural do município, e em seguida comenta sobre a necessidade de

uma política de segurança na região, no sentido de combater a violência ora reinante na

região e município, com ocorrência de assaltos. Na sequencia faz uso da palavra o

vereador Laércio Carvalho, que menciona moção de pesar a família do ex-vereador Uno
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Ribeiro; comenta sobre a sessão solene de entrega de títulos de cidadão ocorrido na última

semana; lamenta os recentes assassinatos ocorridos em Minas Gerais e os crimes de

feminicídios no pais; e ao fim o vereador informa sobre importante iniciativa do poder

judiciário local na montagem de central de monitoramento no quartel da PM local para

vigilância eletrônica de pontos da cidade. Em seguida faz uso da palavra o vereador Riam

Marcos, que destacou inicialmente a entrega de títulos de cidadania a homenageados na

última sessão solene; corrobora com o envio de moção referido pelo orador anterior; após

apartes dos vereadores Isag Teles e Katiúscia Ribeiro, o vereador informa sobre reforma

em postos de saúde do município; por fim o mesmo informa sobre a realização de carpina

e de obras outras por parte da atual gestão municipal. Dando prosseguimento faz uso da

palavra a vereadora Katiuscia Ribeiro, que corrobora inicialmente com o envio de moção

a família de Lino Ribeiro; comenta sobre as festividades da localidade Nascimento e o

apoio da prefeita municipal; informa sobre realização de licitação para duplicação da via

de acesso ao bairro Santa Luzia, emenda de autoria do senador Marcelo Castro, conforme

antes anunciado e ao fim a vereadora tece elogios a administração da atual prefeita

municipal. Em continuidade faz uso da palavra o vereador Almir Ribeiro, que comenta

sobre a situação de atendimento do hospital regional de Floriano; critica as condições da

estrada de acesso ao povoado São Vitor; cobra equipamento e funcionamento do poço

tubular da localidade Moisés; após aparte dos vereadores Riam Marcos e Waldir Ribeiro,

o vereador lamenta a interrupção das aulas do ensino médio do Estado no povoado São

Vitor, bem como a falta de transporte escolar, sendo aparteado ao fim pelos vereadores

Isag Teles e Adilson Ribeiro. Seguindo faz uso da palavra o vereador Waldir Ribeiro, que

justifica inicialmente sua ausência na última sessão; lamenta morte prematura de aluna

residente no interior do município, criticando a dificuldade de liberação do corpo por falta

de médico legista; apôs aparte do vereador Adilson Ribeiro, o vereador comenta sobre a

escassez de insulina na cidade; ações da gestão municipal na região de Cima e ao fim
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justifica seu projeto de lei apresentado dando nome a uma rua no bairro Santa Fé, de

Doraneide Ribeiro dos Santos. Nas conclusões das falas faz uso da palavra o vereador

Kleisan Neqreiros. que comentou sobre deficiências de atendimento nos postos de saúde

dos bairros São Felix e Santa Luzia; lamenta o descaso da administração com a praça do

bairro Umbelina; reporta-se a tramitação da IDO 2020 na Casa; diz do retrocesso com

relação a situação de não funcionamento do ensino médio no povoado São Vitor; lamenta

a perda do ex-prefeito Lino Ribeiro; critica o acumulo ilícito de cargos públicos por parte

da senhora Nailê Castro; e ao fim lembra da continuidade dos pagamentos a empresa RB

Sousa Ramos pelo município, mesmo com as denuncias já formuladas. Após, registro de

moção de pesar feito pelo vereador Adilson Ribeiro, retomando a família do ex-prefeito

Lino Ribeiro e do senhor Raimundo Bogê, o senhor presidente coloca em votação os

requerimentos apresentados, os quais são aprovados por unanimidade de votos. E ainda

em segunda votação foram aprovados por unanimidade de votos os projetos de lei n° 02

e 04 2019 e projeto de decreto legislativo n° n° 01/2019 todos de autoria do vereador Riam

Marcos. E por fim, em primeira votação foi aprovado o Projeto de lei n° 02/2019, de autoria

do vereador Adilson Ribeiro. Apôs que o senhor presidente, declara então encerrada a

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

será então assinada pelo senhor presidente e secretário(a) deste Poder.


