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Ata da 33  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 

realizada aos 28 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, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHHO, PAULO JEOVANE DE 

SOUSA SANTOS, ANA MARIA PALMEIRAS DIAS, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, 

ADILSON SANTOS RIBEIRO, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, JEAN DE OLIVEIRA 

FERREIRA, ISAG TELES DE ASSIS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE NEGREIROS 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: Projetos de Resolução n° 04 e 05/2019,  de autoria da Mesa Diretora da Câmara; 

Projeto de lei no 05/2019,  de autoria do vereador Paulo Jeovane; Pareceres de n° 79, 80 e  

81/2019,  emitidos pela CCJ e Pareceres de n° 11 e 12/2019,  emitidos pela CFCFT. No espaço 

da Tribuna Livre, fez uso da palavra o senhor Jurandir Ferreira dos Santos,  posteriormente 

complementado pela senhora Daiane, representantes da Associação dos Moradores do Quilombo 

Lagoas, que vieram a Casa informar e solicitar apoio dos vereadores para Evento Cultural a ser 

realizada na comunidade que representam. Em seguida, faz uso do mesmo espaço os alunos da 

UNIVASF, Mayane Nobre e Itamar Soares,  que destacaram os 10 anos de existência e 

funcionamento do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, dizendo da importância do 

curso e do campus para a região, bem como das conquistas, auxílios sociais e mudanças de vida 

promovidas pela instituição, sendo ao final corroborados pelos senhores vereadores Adilson 

Ribeiro, Eumadeus Pereira e Katiuscia Ribeiro. Em segundo expediente faz uso da palavra o 

vereador Rosibal Ribeiro  que inicia sua fala questionando o teor do relatório e parecer da 

C. 
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Comissão de Fiscalização reprovando as contas de governo do ex-prefeito Avelar Ferreira, pós 

parecer prévio emitido pelo TCE-Pl; criticou o não envio do Orçamento Programa 2020 e PPA 

2017/2020 por parte da gestão municipal, dizendo da falta de planejamento da administração, em 

face de constantes mudanças no orçamento vigente e ao fim o vereador lamentou o atraso no 

atendimento das emendas individuais dos vereadores por parte da gestão, a continuidade nas 

contratações excessivas de pessoal, bem como informa sobre suspensão das obras de 

asfaltamento na cidade. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, 

que inicia apoiando as falas e reivindicações dos oradores da Tribuna Livre e manifestando suas 

condolências às famílias enlutadas e seus cumprimentos aos aniversariantes; após destacar a 

importância da educação na sociedade atual, o vereador comenta sobre pagamentos de 

consignados pela gestão municipal, sugere arações e distribuição de sementes pela administração 

a produtores do município e ao fim se manifesta contrário a aprovação das contas do ex-prefeito 

Avelar Ferreira, referidas em parecer da Comissão de Fiscalização da Casa. Em continuidade faz 

uso da palavra o vereador lsag Teles, que agradeceu e destacou a participação dos oradores da 

Tribuna Livre, e especialmente convite feito pelo senhor Jurandir Ferreira, morador do Quilombos 

Lagoa e dos alunos da UNIVASF, presentes no Plenário. Após aparte do vereador Laércio 

Carvalho, o vereador em sua conclusão, informou sobre a reintegração por via judicial dos 

representantes do sindicato dos servidores municipais, a contragosto da gestão, bem como criticou 

anulações feitas no orçamento vigente, lembrando ter sido contrário a concessão de 50% de seu 

remanejamento, bem como ter sido contrário a recente pedido de crédito adicional proposto pelo 

Executivo. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que em sua 

fala destaca envio de moções de pesar a famílias enlutadas na cidade; comentou sobre os trâmites 

do processo de liberação dos recursos do programa garantia safra aos agricultores do município; 

lembrou da implementação do campus da UNIVASF na cidade e a participação dos governos 
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petistas em anos anteriores e ao fim o vereador comentando sobre a derrubada de medidas 

provisórias do governo federal pelo congresso nacional e suas instabilidades, o mesmo conclui 

dizendo da falta de solidez do atual governo federal. Na sequencia faz uso da palavra o vereador 

presidente Eumadeus Pereira, que destacou a importância das falas, entidades e suas atuações 

referidas pelos oradores da Tribuna Livre da Casa, dizendo de demonstre de instituições por parte 

do governo federal. Após justificar a ausência do colega Waldir Ribeiro, o vereador faz menção a 

realização programação de cunho social a ser realizado dia 13 de dezembro próximo, na 

localidade Emas, viabilizado pela vice-governadora do Estado. E ao fim, o vereador encerra 

comentando sobre vetos a nível municipal e derrubada de veto presidencial de projeto de lei da 

deputada Rejane Dias, sobre previsão de psicólogo nas escolas públicas. Em continuidade faz 

uso da palavra o vereador Kleisan Negreiros, que comentou inicialmente sobre as falas da tribuna 

livre, fazendo um comparativo entre as universidades UNIVASF E UESPI, lamentando o estado 

da última; e após também destacar evento citado pelo senhor Jurandir, o vereador se reportou ao 

julgamento das contas do ex-prefeito Avelar Ferreira, pela Câmara; disse do não envio do PPA e 

LOA 2020 pela gestão municipal; após aparte do colega Rosibal Ribeiro, o vereador em conclusão, 

lembra do atraso de pagamento dos consignados junto a caixa econômica, pela gestão municipal, 

bem como se referindo ao enfrentamento da violência contra a mulher a nível global e local. Nas 

conclusões faz uso da palavra o vereador Rian Marcos, que inicia fazendo menção a moção de 

pesar já referido anteriormente; em seguida justificou o teor do relatório e parecer da comissão 

que preside sobre as contas do ex-prefeito Avelar Ferreira, nos anos de 2014 e 2015, apontando 

diversas irregularidades não sanadas no primeiro exercício, sendo proposto pela comissão, sua 

reprovação. Após dizer do não decurso de prazo segundo o STF, a competência constitucional 

das Câmaras para julgamento das contas dos gestores municipais, o vereador em conclusão, 

solicita a Mesa a notificação do ex-gestor para ciência do citado julgamento. Retomando, o senhor 
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coloca em segunda votação as seguintes proposições: Projeto de lei n° 05/2019, de autoria da 

vereadora Katiuscia Ribeiro, Projeto de lei n° 05/2019, de autoria do vereador Jean Oliveira, 

Projeto de lei n° 04/2019 e Projeto de lei n° 06/2019, de autoria do vereador Laércio Carvalho 

de autoria do vereador do vereador Jean Oliveira, em segunda votação, foram aprovados por 

unanimidade de votos, excetuando a última proposição que foi aprovado com o voto contrário do 

vereador Adilsom Ribeiro. Em votação única, também foi aprovado, por 07 votos a favor e 04 

contrários, o Parecer n°11/2019, emitido pela CFCFT, referente a Prestação de Contas, exercício 

2014, do município de São Raimundo Nonato, administração Avelar Ferreira, cujo relatório e 

parecer da Comissão propusera a reprovação das referidas contas. Também em votação única, 

foi aprovado, por 10 votos a favor e 01 contrário, o Parecer n° 12/2019, emitido pela CFCFT, 

referente a Prestação de Contas, exercício 2015, do município de São Raimundo Nonato, 

administração Avelar Ferreira, que acompanhou o parecer emitido pelo TCE-PI, que aprovou as 

referidas contas, com ressalvas. Por fim, foram também postos em votação única, e em escrutínio 

secreto, os Vetos n° 03, 04 e 05/2019, encaminhados pelo Poder Executivo Municipal, os quais, 

pós apuração de votos, obtiveram o seguinte resultado: Veto n° 03/2019, aprovado por 09 votos 

a favor do veto e 03 votos brancos. Veto n° 04/2019, aprovado por 09 votos a favor do veto e 03 

votos contrários e Veto n° 05/2019, aprovado por 11 votos a favor do veto e 01 voto contrário. 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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