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Ata da 291 Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do 

Piauí, realizada aos 31 dias do mês de Outubro 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 PAULO JEOVANE DE SOUSA SANTOS e presentes os 

senhores vereadores: KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MORAES, ANA MARIA 

PALMEIRAS DIAS, ADILSON SANTOS RIBEIRO, RIAM MARCOS ALVES DA SILVA, 

ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ISAG TELES DE 

ASSIS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS 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: INDICATIVO DE  

PROJETO DE LEI N° 01/2019, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO 

À AGRICULTURA FAMILIAR - FUMAF, DE AUTORIA DO VEREADOR EUMADEUS PEREIRA; 

PROJETO DE LEI N° 06/2019, QUE DÁ NOME A UMA RUA NO BAIRRO SANTA LUZIA, NA CIDADE 

DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE "BENEDITO BORGES DA SILVA, DE AUTORIA DO VEREADOR 

ADILSON RIBEIRO; PROJETO DE LEI N° 07/2019, QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA 

OUVIDORIA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI E CRIA OS 

CARGOS, EM COMISSÃO, DE "OUVIDOR PARLAMENTAR E ASSESSOR DA OUVIDORIA" NA 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, DE 

AUTORIA DO VEREADOR EUMADEUS PEREIRA. REQUERIMENTOS DE N° 14 E 15/2019, DE 

AUTORIA DO VEREADOR ADILSON RIBEIRO. Em segundo expediente faz uso da palavra o 

vereador Rosibal Ribeiro, que justificou sua ausência na última sessão, onde esteve 

acompanhando entrega de trator na comunidade Pé do Morro; alerta sobre a qualidade das 
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obras de alargamento da parede da barragem do Barro, lembrando das falhas asfálticas do 

anel viário em direção ao bairro Ingazeira, também deficiências estruturais do calçamento 

na Portelinha e Lagoa da Firmeza. Critica a inoperância da gestão municipal quanto ao não 

recuperação e soerguimento da Cruz do Cruzeiro, o reativamente da Cozinha Comunitária, 

Centro de Acolhimento e UBSs do Baixão da Guiomar e por fim critica o decreto da prefeita 

municipal que rebaixou o valor da insalubridade dos profissionais da saúde do município. 

Em continuidade faz uso da palavra o vereador Isag Teles, que informa inicialmente sobre 

recebimento de tratores por parte de associações do povoado Baixão do Sítio e outras 

comunidades, via emenda do ex-deputado Heráclito Fortes, por meio da CODEVASF e 

esforço do ex-gestor Avelar Ferreira; comenta sobre a importância da economia rural na 

região, fazendo referência a projeto do vereador presidente referente a criação de fundo 

agropecuário municipal; após criticar a decisão da prefeita municipal em alterar valores da 

insalubridade de servidores municipais, por meio de decreto, infringindo normativa legal, o 

vereador conclui afirmando que a atual prefeita não respeita decisões judiciais, citando como 

exemplo o fechamento da escola do povoado Baixão do Sítio. Dando prosseguimento faz 

uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que inicia sua fala justifica apresentação de 

requerimentos e projetos de lei, destacando nas primeiras proposições, solicitação de 

calçamento e nomeação de logradouros públicos na cidade; comenta sobre licitação para 

construção da Adutora do São Vitor, via codevasf e emenda do senador Marcelo Castro, 

sendo corroborado pelo vereador lsag Teles; após também informar sobre licitação do 

estádio municipal de futebol na cidade, o vereador critica a situação envolvendo o presidente 

Jair Bolsonaro e o caso do porteiro do condomínio no Rio de Janeiro. Na sequencia faz uso 
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da palavra o vereador Riam Marcos, que em sua fala destaca a importância da economia 

rural na região e em seguida justifica o decreto baixado pela prefeita municipal referente a 

redução de insalubridade de servidores municipais, dizendo está embasado na lei municipal 

164/2012, em seu Artigo 26, cujo projeto, diz, foi aprovado pelos vereadores da época. Após 

dizer do possível cometimento de improbidade administrativa dos gestores, quando da 

continuidade da situação, dos trabalhos de aferição feitos por equipe técnica e o 

acompanhamento do ministério público, o vereador conclui sua fala respondendo 

questionamento do vereador lsag Teles, quanto a não inclusão de funções outras no 

decreto, bem como comentando sobre as obras de alargamento da parede do açude do 

bairro Santa Luzia. Em continuação faz uso da palavra o vereador Paulo Jeovane que em 

sua fala diz da importância das obras em andamento no município, independentemente de 

quem seja seus responsáveis; destaca projeto de abastecimento d'água no município, via 

adutora do São Vitor, por via de emenda parlamentar do senador Marcelo Castro e esforço 

do deputado Hélio Isaias, dizendo de seus grandes benefícios; após também destacar a 

importância das obras de construção de estádio municipal de futebol, no município, o 

vereador encerra informando sobre a realização de campeonato e torneio de futebol na 

comunidade Baixão do Edgar, o qual está organizando. Nas conclusões faz uso da palavra 

o vereador Almir Ribeiro, que inicia sua fala destacando obras via codevasf no município; 

comenta sobre atuação de vereadores e governos municipais na região de Morro dos 

Largos, diferentemente do que foi dito em meio de comunicação local; após aparte do 

vereador Waldir Ribeiro, lembrando dos tratores recebidos por associações do município, 

via pedido de vereadores, citando o primeiro trator via solicitação sua ao deputado Júlio 
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Cesar. Retomando, o senhor presidente, após ceder tempo regimental aos líderes Rosibal 

Ribeiro e Riam Marcos, que trataram sobre o decreto referente a insalubridade, baixado pela 

prefeita municipal, coloca em votação os requerimentos apresentados, que acrescido do 

Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Kleisan Negreiros e outros, em segunda 

votação, e acrescido da PROPOSTA DE EMENDA N° 01/2019, de autoria do vereador Riam 

Marcos Alves da Silva; em primeira votação, foram também aprovados por unanimidade de 

votos, as seguintes proposições: Projeto de lei n004/2019, de autoria da vereadora Katiuscia 

Ribeiro; Projeto de lei n001/2019, de autoria do vereador lsag Teles; Projeto de lei n003/2019, 

de autoria do vereador Paulo Jeovane e Projeto de lei n005/2019, de autoria do vereador 

Adilson Ribeiro. Por fim, ainda em votação única o Projeto de Decreto Legislativo n° 

02/2019, de autoria do vereador Jean Oliveira, os quais foram aprovados por unanimidade 

de votos. 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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