
Ata da 6^ Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí,

realizada aos 28 dias do mês Março 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 PAULO

'JEOVANE SOUSA SANTOS e presentes os senhores vereadores LAÉRCiO DIAS DE CARVALHO,

Adilson santos ribeíro, jean de oliveira ferreira, rosíbal ribeiro dos santos, rian

MARCOS ALVES DA SILVA, iSAG TELES DE ASSIS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE NEGREIROS, ANA

MARIA PALMEIRA DIAS, KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MORAES E WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS.

A sessão teve inicio 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:

Requerimentos n° 05 e 06/2019, de autoria do vereador Adilson Ribeiro. Requerimentos n'' 01 e

'02/2019, de autoria do vereador Eumadeus Pereira e Requerimento n° 04/2019 de autoria do

vereador Paulo Jeovane. Em segundo expediente, fez uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro,

que Inicia ratificando justificativa de requerimento apresentado em sessão anterior, referente a

aquisição de canetas pela prefeitura municipal, Informando sobre o aumento da quantidade dos

itens citados, após verificação e soma de outras notas constantes na prestação de contas disponível

na Casa. Em seguida o vereador comenta sobre irregularidades identificadas na prefeitura

municipal através de inspeção feita pelo TGE-PI no município quanto a contratações de pessoal,

não recolhimento de INSS, locação de veículos, descontrole no almoxarifado dentre outras. Ao fim

conclui, dirigindo requerimento verbal a CFCFT. Em prosseguimento, faz uso da palavra o vereador

Isag Teles, que solicita providencias da gestão municipal no sentido de fazer a terraplanagem da

estrada que Inicia no parque Hipòlito Ribeiro Soares, passando pelos povoados Baixão do Sítio e

Poidrinho. Após corroborar com as manifestações do vereador Rosibai Ribeiro sobre aquisições

pela municipalidade, relembrar do fechamento da escola do povoado Baixão do Sítio, que se

encontra na justiça, o vereador tece críticas à gestão municipal referente as Irregularidades

constatadas em Inspeção feitas pelo TGE-PI. Em continuidade, faz uso da palavra o vereador Jean

Oliveira, que Inicia justificando a apresentação de projeto de lei referente a regulamentação quanto

ao Interrupção do fornecimento dos serviços de agua e luz no município, sendo aparteado pelos
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\/ereadores Isag Teles e Adilson Ribeiro. Após destacar iniciativa da gestão municipal quanto a

doação de mudas de palmas, serviços de aragem de terras e conservação de ruas na zona urbana

do município, o vereador conclui convidando a todos para as festividades do povoado Novo Zabelê.

Seguindo, o vereador Laércio Carvalho, em discurso, esclarece inicialmente sua fala na última

sessão quanto solicitou ajuda ao colega advogado e vereador Kleisan Negreiros, quanto ao

enfrentamento de violência contra a mulher no município; comenta sobre a situação da UESPI no

jmunicipio; da necessidade de monitoramento por câmaras da cidade, como forma de inibir crimes;

e apôs também comentar sobre animais de particulares, circulando enfrente a sede da Câmara, e

lembrar de sua condição de empregar mãos de obra na cidade, o mesmo encerra sua fala se

referindo a aproximação de comemoração da semana santa. Em prosseguimento faz uso da palavra

o vereador Riam Marcos, que comenta participação em audiência na capital do Estado com o

senador Marcelo Castro e deputada federal Rejane Dias, informando sobre a designação de

emenda de 300 mil reais da deputada para o Hospital Regional local, dizendo de seus benefícios.

E após aparte do vereador Jean Oliveira, o vereador encerra também informando sobre a aquisição

de um trator, através da deputada Rejane Dias, para região de Novo Horizonte, bem como material

esportivo, a ser posteriormente divulgado. Continuando, faz uso da palavra a vereadora Katiuscia

Ribeiro, que inicia sua fala parabenizando o secretário de agricultura do município, por ações em

sua pasta. Informa sobre visitas in loco feitas a repartições publicas do município, como escolas e

postos de saúde, dizendo não haver perseguição na administração municipal. Após fazer

requerimento verbal a gestão solicitando o reparo da via do cruzamento da Avenida João Dias com

a Rua Rosa Teixeira, no centro da cidade, a vereadora encerra corroborando com as proposições

apresentadas e informando sobre a iluminação da Avenida José Dias de Castro, no bairro

Aeroporto. Na seqüência, faz uso da palavra o vereador Kleisan Negreiros, que inicia comentando

sobre a importância das proposições apresentadas pelos colegas vereadores na presente sessão,

por parte dos vereadores Jean Oliveira e Laércio Carvalho. E após dizer da necessidade de análise

do projeto referente ao novo Código de Postura encaminhado pelo município a Casa, o vereador

conclui sua fala se referindo ao teor do discurso do colega vereador Laércio, na última sessão.
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explicando sobre o esclarecimento feito pelo vereador, bem como da ambigüidade existente no

corpo de um discurso, e de suas motivações. Em continuidade, faz uso da palavra o vereador Paulo

Jeovane, que inicia comentando sobre recentes perdas de municipes ocorridas na região, bem

como se referi a tramitação de matérias na Casa. E após informar de sua pretensão de ir a capital

federal, em busca de projetos para o município, nas finalizações, o vereador destaca as ações

realizadas pela prefeita municipal, citando abertura e equipamento de poços tubulares, aquisição

de ambulância e outras ações implementadas no município. Nas conclusões, faz uso da palavra o

i/ereador Adilson Ribeiro, que inicia comentando sobre requerimentos apresentados na sessão,

embrando da necessidade de levantamento de logradouros que necessitam de redutores de

^elocidade, bem dos trabalhos de carpina a serem realizados pelo município; após informar sobre

b posse do senhor Merlong Solong ao cargo de deputado federal, da realização de audiência pública
referida em seu requerimento, da anexação da quadra de esporte do povoado Pé do Morro, à escola

do povoado, o vereador encerra fazendo referencia a atuação da fundação estadual de saúde.

Retomando o senhor presidente, apôs justificar a ausência do vereador presidente Euamdeus

pereira, que se encontrava na capital tratando de assuntos particulares, coloca em votação os
requerimentos escritos e verbais apresentados, os quais foram os mesmos aprovados por

unanimidade de votos. Ainda em segunda votação, também foi aprovado por unanimidade o

Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Riam Marcos. Após que o mesmo declara então

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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