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Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 

realizada aos 11 dias do mês Abril 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, nº 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, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHO, ADILSON SANTOS 

RIBEIRO, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, ISAG 

TELES DE ASSIS, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE 

NEGREIROS, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS, ANA 

MARIA PALMEIRA DIAS 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° 01, 02 e 03/2019, de autoria do Vereadora Ana Dias; Requerimentos 

nº 03 e 04/2019 de autoria do Vereador Eumadeus Pereira; Requerimento nº 01/2019 de 

autoria do Vereador Jean de Oliveira; Requerimento nº 21/2019 de autoria do Vereador 

Rosibal Ribeiro;  Requerimento nº 01/2019 de autoria do Vereador Waldir Ribeiro. 

Projeto de Lei nº 01/2019 que dispõe sobre o estabelecimento da Semana Municipal da 

Juventude em São Raimundo Nonato, de Autoria da Ver(a). Ana Maria Palmeira Dias. Projeto 

de Lei nº 01/2019 que dá nome a uma Rua no Bairro Cipó, denominada de Rua Vale do Rio 

Piauí, de Autoria do Ver. Rosibal Ribeiro dos Santos e Indicativo de Projeto de Lei nº 01/2019 

que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de São Raimundo Nonato-PI de Autoria do 

Ver. Laércio Dias de Carvalho. No espaço da Tribuna Livre, foi convidado a fazer uso da 

palavra o senhor Frei Paulo Henrique, da Paróquia Nsa das Merces, desta cidade, que veio 

a Casa se reportar sobre o tema da campanha da fraternidade da Igreja para este ano, 

“Fraternidade e Políticas Públicas”, discorrendo em sua fala sobre a importância e a 

responsabilidade da Igreja e das autoridades publicas na concretização das ações propostas 
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na campanha. Ao final foi aparteado pelos vereadores Eumadeus Pereira, Laércio Carvalho 

e Riam Marcos. Em segundo expediente, fez uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro que 

após cumprimentar o orador da tribuna livre, informa aos colegas sobre contato que fez junto 

ao delegado da Receita Federal em Teresina, tratando da situação do município para com 

aquele órgão, dizendo do provável ressarcimento aos cofres da receita dos recursos não 

pagos pelo município, após ação de questionamento judicial feita pela atual gestora através 

da empresa RB Sousa Ramos, que diz, já recebera vultosos recursos, sem a garantia do 

ganho de causa proposto. Ao fim o vereador diz das providencias já tomadas junto ao MPF e 

de improcedência de causas semelhantes em protocolados por vários municípios do Piauí. 

Seguindo faz  uso da palavra o vereador Jean Oliveira, que destaca a importante fala do Frei 

Paulo, na tribuna livre; após justificar seus requerimentos apresentados junto a gestão 

municipal, no tocando a obras de infraestrutura na cidade, citando a pavimentação da Rua 

Raimundo Augusto de Carvalho, que liga os bairros Galo Branco e São Félix, o vereador 

encerra destacando inúmeras ações da gestão municipal, em todo o município, bem como 

informando sobre as festividades religiosas na comunidade Novo Zabelê. Seguindo o 

vereador Isag Teles, com a palavra, cumprimenta inicialmente ao orador da Tribuna Livre; 

comenta sobre a falta de políticas públicas de apoio ao homem do campo por parte do poder 

público, dizendo da falta de prioridade ao setor e desperdício de recursos em outras áreas. 

Destacando a necessidade de investimento na produção de carne, mel, leite e couro na 

região. Ao fim diz das ações paliativas vistas no município, e a continuação da pobreza na 

região o vereador encerra apresentando requerimento verbal á gestão municipal. Dando 

prosseguimento faz uso da palavra o vereador Waldir Ribeiro, que inicia sua fala justificando 

seus requerimentos apresentados, citando a necessidade de iluminação pública no trecho 

que liga o Bairro Santo Antônio à UNIVASF. Justifica visita a Teresina, onde contatou o 

deputado estadual Georgiano Neto, a quem compartilhou a situação da saúde na região e 

funcionamento do hospital de Floriano. Ao fim o vereador cobra melhorias das vias de acesso 
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à região de Novo Horizonte e adjacências; comenta sobre a sinalização de transito na cidade 

e contatos junto ao secretário de infraestrutura do município. Em prosseguimento faz uso da 

palavra o vereador Laércio Carvalho, que inicia destacando contato junto ao comandante 

Fábio Abreu, onde tratou a questão da segurança na região e município, justificando 

apresentação de indicativo a gestão para criação da guarda municipal; e após destacar ações 

na área da proteção e valorização da mulher, o mesmo informa sobre ações de infraestrutura 

na zona rural e urbana do município, por parte da gestão municipal, solicitando providencias 

do poder público quanto ao transito da cidade e disciplina dos infratores. Ao fim comenta 

sobre a valorização da atividade produtiva na região e menção educação e a semana santa 

que se aproxima. Na sequencia, faz uso da palavra a vereadora Ana Dias, que inicia 

justificando a apresentação de requerimentos à gestão municipal, especialmente relacionada 

a iluminação de vias públicas e reparos de vias no bairro Aldeia e Baixão dos Diógenes, bem 

como Projeto de lei relacionado à implantação de politicas públicas destinadas à juventude 

no município, sendo corroborado pelo vereador Isag Teles. Ao fim a vereador encerra 

destacando as ações da coordenadoria da juventude no município, campanha de vacinação 

e a organização do transito na cidade, pedindo a colaboração de todos. Em continuidade faz 

uso da palavra o vereador Riam Marcos, que lembrou inicialmente da trajetória política do 

vereador Arenaldo Fernandes, ao visitar a região onde o mesmo atuou. Após solicitar envio 

de moção de pesar a família do senhor João Tomaz e comentar o teor da fala do orador da 

tribuna livre com relação as políticas públicas no país, o vereador informa sobre visita feita a 

região de São Vitor, destacando as importantes chuvas caídas na região e por fim enaltece 

as ações da prefeita municipal em todo o município. Em continuidade faz uso da palavra o 

vereador Paulo Jeovane, que em início informa sobre visita da equipe da SDR estadual a 

beneficiários de comunidades rurais no interior do município, dizendo da qualidade e 

importância dos projetos. Comenta sobre a desvalorização de produtos típicos da região, 

dizendo da falta de investimentos dos governantes, destacando as chuvas e ações da gestão 
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municipal na área da infraestrutura da cidade e interior. Concluindo faz destaque a semana 

santa que se aproxima. Seguindo, e sob a presidência interina do vereador Waldir Ribeiro, 

que anunciou o discurso do vereador Kleisan Negreiros, como último orador, que ao assumir 

a palavra apresenta inicialmente requerimento verbal junto a Mesa solicitando ao Poder 

Público Municipal, solicitando a recuperação dos redutores de velocidade da Rua Aderbal da 

Silva Mauriz, no bairro Umbelina; o reparo de buracos na Avenida João Dias; reforma da 

Praça Afonso Barreto de Negreiros, no bairro Umbelina e a instalação de ciclofaixas no trecho 

que interliga o monumento das Onças ao Monumento Tatu, passando pela Avenida José Dias 

de Castro. Ao fim o vereador diz da necessidade de definição das emendas parlamentares 

aprovadas na Casa, e a necessidade de funcionamento da Ouvidoria e PROCON municipal. 

Ainda foi registrado o último discurso do vereador Eumadeus Pereira, que destacou a fala 

do orador da tribuna livre e pessoas presentes ao plenário; comenta sobre as chuvas na 

região e a situação das estradas do município, justificando a apresentação de requerimentos 

dirigidos a gestão municipal. Após dizer da necessidade de politicas públicas de incentivo e 

valorização a produção agropecuária da região, o vereador encerra cedendo aparte ao 

vereador Isag Teles, que corroborou com os pleitos apresentados. Retomando o senhor 

presidente, coloca em votação os requerimentos escritos e verbais apresentados, os quais 

foram aprovados por unanimidade. Após que o senhor presidente, 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(a) deste Poder.  


