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Ata da 311  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 

realizada aos 14 dias do mês de Novembro 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, PAULO JEOVANE DE SOUSA SANTOS, 

ANA MARIA PALMEIRAS DIAS, ADILSON SANTOS RIBEIRO, ROSIBAL RIBEIRO DOS 

SANTOS, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ISAG TELES DE ASSIS, KLEISAN ROBSON 

RIBEIRO DE NEGREIROS, 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: 

Projeto de lei n°09/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal; Requerimentos n° 08, 09 e 

10/2019, de autoria do vereador Paulo Jeovane. No espaço da Tribuna Livre da Casa, faz uso 

da palavra o ex-vereador e servidor efetivo do município, Jairon dos Santos Ramos, que em 

sua fala critica a postura tirana da gestora municipal em face do tratamento aversivo para com 

os servidores municipais, dizendo da ilegalidade do decreto sobre insalubridade, de ameaças 

de processo administrativo contra servidores, pagamento irregular de servidores contratados 

que não prestam seus serviços e desrespeito a decisões judiciais em favor de servidores e 

sindicato local. Em segundo expediente faz uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro, que 

apoiou inicialmente as reivindicações e críticas do orador da Tribuna Livre; criticou solicitação 

de crédito especial via projeto de lei pela gestão municipal, dizendo de sua falta de 

planejamento; sugeriu a limpeza de barreiros, ao invés de terraplanagem de estradas, visto da 

aproximação do inverno; informou sobre denuncia junto ao MPF, quanto a pagamento de 
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médica, sem contrapartida dos serviços, bem como irregularidades na distribuição dos recursos 

do PMAQ. E ao fim o vereador critica a qualidade de calçamento construídos na cidade, 

1 izendo dos poucos recursos investidos em obras pela gestão municipal, não chegando diz a 

um milhão de reais, durante seus três anos de mandato. Dando prosseguimento faz uso da 

palavra o vereador lsag Teles, que inicia corroborando com as críticas dirigidas a gestão 

municipal com relação a redução de insalubridade de servidores municipais, dizendo de sua 

postura tirana, desrespeitosa e sem diálogo para com o povo, servidores e justiça. Adianta sua 

posição contrária ao projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal, que solicitara abertura de 

crédito especial; após criticar as excessivas contratações pela gestão municipal, o vereador 

conclui dizendo do aumento de animais nas ruas da cidade. Em continuação, faz uso da palavra 

o vereador Kleisan Neqreiros, que em sua fala diz de necessárias correções do projeto de lei 

encaminhado pelo Executivo Municipal, e após ratificar suas criticas a postura da prefeita 

municipal com relação a redução de insalubridade de servidores municipais, dizendo de sua 

ilegalidade e falta de fundamentação técnica, o vereador nas conclusões comenta sobre as 

obras de asfaltamento da cidade, fruto de emenda do deputado Paes Landim, havendo entre 

populares, diz, quem questione a possibilidade de intenção do deputado em ser prefeito da 

cidade. Seguindo faz uso da palavra o vereador Almir Ribeiro, que em sua fala inicial agradece 

aos colegas e a todos quantos lhe solidarizaram com sua família, em face da morte de sua 

mãe, e em seguida o vereador diz de atraso no pagamento de transporte escolar pelo 

município, comprometendo a ocorrência de aulas no interior do município. Dando sequencia 

faz uso da palavra o vereador Waldir Ribeiro, que em sua fala informa sobre reunião com o 

deputado federal Júlio Cesar que lhe convidou para permanecer no PSD, no município, se 

reportando a projetos de construção de conjuntos habitacionais no município, via INCRA, se 
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reportando na oportunidade ao vice-prefeito Beto Macêdo, como futuro membro do partido. 

Comentou sobre animais nas vias publicas da cidade, bem como agressão de seus 

proprietários a servidores da prefeitura e ao fim o vereador diz das não respostas do ex-

secretário Rosibal Ribeiro, a seus pleitos, especialmente em prol da comunidade Gameleira, o 

que tem sido feito pela atual gestão. Na sequencia faz uso da palavra o vereador Riam Marcos, 

que esclarece e justifica inicialmente envio de projeto de lei por parte do Executivo Municipal; 

e em resposta a fala do orador da tribuna livre, diz da realização de perícia técnica por parte 

do município; recomenda denunciar servidores que estejam recebendo sem trabalhar no 

município; e em seguida informa sobre diversas irregularidades cometidas pelo ex-gestor 

Avelar Ferreira, apontadas em relatório pela CGU, com desvios de recursos, sugerindo ao 

vereador Rosibal Ribeiro a endossar tais denúncias contra o ex-gestor, quando da votação de 

suas contas referentes aos anos de 2013 e 2014, em tramite na Casa. Ao fim o vereador 

comenta sobre a nova gestão municipal, e o aspecto novo da cidade, a vista de todo o povo. 

Na continuação faz uso da palavra o vereador Paulo Jeovane, que critica inicialmente a 

postura daqueles que não desejam o bem estar da população; se reporta a iniciativa da gestão 

municipal em patrolar as estradas do município, continuamente; e após aparte da vereadora 

Katiuscia Ribeiro, informando sobre projeto de reforma e ampliação da escola municipal do 

Novo Horizonte, bem como a iluminação da Avenida José Dias de Castro, o vereador encerra 

sua fala dizendo da grande diferença entre a administração anterior e atual gestão de Carmelita 

Castro. Nas conclusões dos discursos faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que em 

sua fala inicial comenta sobre a importância da atuação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do município, na desburocratização de recursos e 

investimentos; e após aparte do vereador Isag Teles, corroborando com a fala do orador, o 

Presidente 	 Secretário(a) 
	

Aux. Secretário 

3 



Presidente êcretário(a) 	 Aux. Secretário 

ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
Rua Frade Macedo, n° 1036- Aldeia - São Raimundo Nonato-PI - Fone: (89) 3582-2101 
CNPJ. 01.612.807/0001/48 e-mail: camarasaoraimundoqmail.com   

   

mesmo em continuidade informa sobre a redução dos programas de abastecimento dagua na 

região, via Exército e Defesa Civil; diz das demandas de obras estruturais no município e o 

numero reduzido de maquinário para atender as demandas e ao fim o vereador comenta sobre 

as obras iniciadas no município, de responsabilidade dos governos federal, estadual e 

municipal. Retomando a palavra, o senhor presidente, Eumadeus Pereira,  após destacar a 

realização de Feira de Exposição Agropecuária no povoado Novo Horizonte, parabenizando 

seus organizadores, e ainda ceder tempo regimental aos vereadores Rosibal Ribeiro e Riam 

Marcos, o mesmo coloca em votação os requerimentos escritos apresentados, os quais, 

acrescidos do Projeto de lei n° 06/2019,  de autoria do vereador Adilson Ribeiro, Projeto de 

lei n° 07/2019,  de autoria do vereador Eumadeus Pereira, ambos em segunda votação, foram 

os mesmos aprovados por unanimidade de votos. Ainda em primeira votação foram aprovados, 

por unanimidade de votos, as seguintes proposições: Projeto de lei n° 06/2019 e Indicativo 

de Projeto de lei n° 01/2019,  ambos de autoria do vereador Eumadeus Pereira; Projeto de lei  

n° 02/2019,  de autoria do vereador Jean Oliveira e Projeto de lei n° 04/2019,  de autoria do 

vereador Waldir Ribeiro. Por fim, postos em votação os Projeto de lei n° 07 e 08/2019,  de 

autoria do vereador Laércio Carvalho, com Pareceres desfavoráveis da CCJ e CIPE, ambos 

aprovados, os citados projetos foram reprovados 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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