
Ata da 11® Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do

Piauí, realizada aos 09 dias do mês Maio 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, RIAM MARCOS ALVES DA SILVA, ADILSON

SANTOS RIBEIRO, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO,

ISAG TELES DE ASSIS, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, ANA MARIA PALMEIRA

DIAS, WALDIR 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: Requerimentos n® 02, 03 e 04/2019, de autoria da

vereadora Katiuscia Ribeiro e Requerimento n® 02/2019, de autoria do vereador Jean

Oliveira. PROJETO de lei n° 06/2019 que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 de Autoria do Poder Executivo Municipal e PROJETO DE LEI

N° 02/2019 QUE DÁ NOME A UMA RUA LOCALIZADA NO BAIRRO EDWIRGENS, NA CIDADE DE

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE JOSÉ GABRIEL SOBRINHO de Autoria Vereador Waldír Ribeiro dos

Santos. Em segundo expediente faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que

justifica sua ausência na sessão anterior, por problema de saúde; faz menção a moção

dirigido a família do senhor Roberto Oliveira; destaca a nomeação de Sádia Castro para a

secretaria do Meio Ambiente do Estado; e após ceder aparte aos vereadores Riam Marcos

e Katiuscia Ribeiro, o mesmo comenta sobre a situação dos servidores da UPA local,

ações de limpeza publica realizada pela gestão municipal e após se reportar a necessidade

de investimento na atividade apícola na região, o mesmo finaliza destacando o data

comemorativa ao dia das mães. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador

Jean Oliveira, que justifica inicialmente seus requerimentos apresentados, com destaque

a infraestrutura da cidade e comunidade Novo Zabelê; comenta sobre o preocupante
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aumento de uso e trafico de drogas na região e das rondas policiais na zona rural do

município. Após destacar a construção de pavimentação nos bairros Milonga e São Félix,

o vereador encerra também lembrando da data comemorativa ao dia das mães. Seguindo

faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que comenta sobre ações da gestão

municipal na pavimentação de ruas nos bairros Milonga e Galo Branco, dizendo da grande

demanda da cidade; diz de contato e providencias do governo do estado quanto ao

pagamento de professores celetistas; e apôs se reportar a cortes nas universidades

federais, aquisição de kit para conselho tutelar via emenda da ex-senadora Regina Sousa,

o mesmo encerra destacando a data comemorativa ao dia das mães. Na sequencia faz

uso da palavra o vereador Riam Marcos, que em se referindo a fala do vereador Isag

Teles na sessão anterior, informa sobre o não atraso de pagamento de servidores

municipais; comenta sobre projeto de calçamento de ruas na cidade via emenda da

deputada Rejane Dias, em parceria com o governo municipal. Após informar sobre ações

da gestão na região de cima e melhorias nos serviços de iluminação no município o

vereador conclui sua fala informando sobre a proibição de comercialização de carne suína

no Estado. Na sequencia faz uso da palavra o vereador Eumadeus Pereira, que em inicio

destaca a data comemorativa ao dia das mães; comenta sobre a ocorrência de peste suína

no Estado; diz das ações e demandas de pavimentação de ruas na cidade; informa sobre

visita do novo superintendente da caixa econômica ao poder legislativo e do interesse da

entidade em financiar projetos na região e ao fim o vereador encerra comentando sobre

nomeação de logradouros públicos na cidade. Dando prosseguimento faz uso da palavra

a vereadora Katiuscia Ribeiro, que inicialmente destaca as festividades religiosas do

povoado Novo Horizonte e a alegria da população com as ações da atual gestão municipal

na região, sendo na oportunidade aparteado pelo vereador Waldir Ribeiro, que lamentou

a  interrupção de energia elétrica durante alguns dias. Apôs dizer da realização de

calçamento de ruas na cidade pela atual gestão municipal e do início das festividades
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religiosas da localidade Nascimento, a mesma conclui se referindo a eleição do Conselho

Tutelar da cidade. Nas conclusões dos discursos faz uso da apalavra o vereador Paulo

Jeovane, que informa sobre visitas a obras executadas pela gestão municipal, juntamente

com a prefeita e vereadores da base, dizendo da boa vontade da gestora em trabalhar

pelo município. Após comentar sobre andamento de projetos no setor de apicultura e

habitação no interior do município, bem como destacar a data comemorativa ao das mães,

o vereador encerra comentando sobre as festividades religiosas da comunidade São José,

bem como a realização do tradicional Torneio da AMBARG. Retomando, o senhor

presidente coloca em votação os requerimentos apresentados, os quais foram

aprovados por unanimidade de votos. Ainda em segunda votação, foram aprovados,

também por unanimidade, as seguintes proposições: Projeto de lei n° 05/2019, de autoria

do Poder Executivo Municipal; Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Paulo

Jeovane; Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Rosibal Ribeiro; Projeto de

lei n° 02/2019, de autoria do vereador Laércio Carvalho; Projeto de lei n° 01/2019, de

autoria da vereadora Ana Dias; Projetos de lei n° 03,04 e 05/2019, de autoria do vereador

Eumadeus Pereira e Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Waldir Ribeiro.

Após que o senhor presidente, informar sobre a realização da próxima sessão ordinária,

na data de 17 de maio do corrente e logo em seguida realização de Sessão Solene para

entrega de títulos de cidadania e do mérito legisiativo, 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 secretárlo(a) deste Poder.
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