
Ata da 16a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do

Piauí, realizada aos 13 dias do mês Junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às

16:00 hs, em seu edifício sede Vereador Carlino Santana Ribeiro, situado a Rua Frade

Macedo, 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, ADILSON SANTOS RIBEIRO, JEAN

DE OLIVEIRA FERREIRA, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, ISAG TELES DE ASSIS,

ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, KLEISAN ROBSON

RIBEIRO DE NEGREIROS e ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS. 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 n° 02/2019, de autoria do vereador Isag Teles de Assis. Em segundo

expediente faz uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro, que inicia sua fala comentando

sobre a falta de apoio da gestão e atrasos de salários de servidores do município,

resultando na negativação de seus nomes. Critica excessivas contratações pelo município,

deficiência no transporte escolar, irregularidade na realização de serviços de reforma das

quadras central e povoado Pé do Morro. Ao fim o vereador tece criticas a existência de

veículos sem operação no município, o não funcionamento da cozinha comunitária e a não

reconstrução da cruz do cruzeiro. Seguindo faz uso da palavra o vereador Isag Teles, que

inicia sua fala criticando a precariedade dos serviços de abastecimento d'água na cidade,

citando o bairro galo branco como exemplo, dizendo da falta de satisfação da AGESPISA

aos consumidores, lembrando ao fim, dos grandes montantes gastos na implantação da

adutora de engate rápido no município, e da necessidade também de manifestação da

gestão municipal sobre o problema. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador

Laércio Carvalho, que cobra a Mesa leitura de requerimentos de sua autoria, destacando

envio de moção de pesar a família de Nazareno de Mecêdo Castro, bem como solicitação




