
Ata da 4' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí,

realizada aos 14 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 Macédo, n° 1036, Bairro

Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-PI, a qual fora presidida pela senhor vereador

Eumadeus Pereira Ferreira e presentes os senhores vereadores LAÉRCiO DIAS DE

bARVALHO, ADILSON SANTOS RIBEIRO, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ROSIBAL
RIBEIRO DOS SANTOS, RIAN MARCOS ALVES DA SILVA, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS,

jSAG TELES DE ASSIS, ANA MARIA PALMEIRA DIAS, KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
MORAES, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS e PAULO JEOVANE SOUSA 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:

Requerimento n° 03/2019, de autoria do Vereador Adilson Ribeiro; Requerimento n° 01/2019,

de autoria do Vereador Isag Teles; Requerimentos n° 01, 02 e 03/2019, de autoria do Vereador

Álmir Ribeiro; Requerimento n° 01/2019, de autoria do Vereador Rian Marcos; Requerimentos
11° 06 e 07/2019, de autoria do Vereador Laércio Carvalho; Requerimentos n° 01 e 02/2019, de

autoria do Vereador Paulo Jeovane e Requerimentos n° 08, 09,10,11,12,13,14 e 15/2019, de

autoria do Vereador Rosibal. Projetos de lei n° 03 e 04/2019 e Veto n° 001/2018, encaminhado

pelo Poder Executivo Municipal. No espaço da Tribuna Livre, fez uso da palavra a senhora Rute

Gonçalves Andrade, que veio a Casa justificara reivindicara implementação de políticas públicas

de incentivo e valorização ã cultura e lazer no município, bem como discorrer sobre temas

relacionados a atividades produtivas nas comunidades Novo Zabelê e Garrincho. Ao fim a oradora

foi aparteada pelos vereadores Adilson Ribeiro, Eumadeus Pereira, Katiúscia Ribeiro e Laércio

Carvalho. Em segundo expediente, fez uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro, que

inicialmente lembra ã Mesa sobre os tramites regimentais necessários ã formação e emissão de

parecer por parte das comissões permanentes da Casa, e em seguida justificou a apresentação

de requerimentos dirigidos às secretarias de saúde e administração do município, requerendo

informações quanto a aquisição suspeita de uma grande quantidade de grampeador, lápis grafite,
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ròdo, vassouras, bom ar, desinfetante e limpa vidros por parte das secretarias municipais,

solicitando ao fim justificativa por parte da prefeita municipal sobre as aquisições mencionadas.

Na seqüência faz uso da palavra o vereador Isaq Teles, que cumprimentou e corroborou com as

reivindicações e falas da oradora da tribuna livre, e em seguida apresenta requerimento verbal a

Mesa solicitando envio de oficio a secretaria municipal de meio ambiente solicitando que quando

da introdução de espécies não tipicas da região no municipio por parte de membros da

comunidade, seja tal implementação autorizada pela referida secretaria. Em continuidade faz uso

da palavra o vereador Laércio Carvalho, que discorre inicialmente sobre as diferenças dos

tempos de sua infância e os dias de hoje; manifesta sua preocupação com relação a crescente

insegurança e violência na região; e após citar noticias de uso de entorpecentes em comunidade

rural do municipio, o vereador após também cobrar resposta a requerimento dirigido a presidência

da Casa em 2018, finaliza destacando a necessária valorização dos sanraimundenses natos.

Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador Riam Marcos, que comenta inicialmente

sobre a formação e trabalho das comissões permanentes da Casa para análise e emissão de

parecer a projetos já em tramitação; e após se referir a massacre em escola de São Paulo, e

aparte da vereadora Ana Dias, o vereador conclui dizendo da importância da relação do homem e

das familias com Deus, cintando o verso bíblico: "feliz é a nação cujo Deus é o Senhor." Na

sequencia, faz uso da palavra o vereador Kleísan Neqreiros. que justifica sua ausência na última

sessão, informando ter visitado a Assembléia Legislativa do Estado e tratado sobre a implantação

da Escola do Legislativo na Casa; após se referir a fala da oradora da Tribuna Livre, o vereador

comenta sobre os projetos de lei em tramitação na Casa, destacando código de postura, plano

municipal de saneamento básico e brigada voluntária propostos pelo Executivo Municipal, bem

como o envio de veto também pelo Executivo referente a projeto de sua autoria no ano de 2018 e

das análises do mesmo pela Câmara. Seguindo o vereador presidente Eumadeus Pereira, inicia

sua fala trazendo à reflexão a tragédia ocorrida em escola de Susano, São Paulo e após informar

sobre inúmeras ações implementadas pela secretaria de infraestrutura do municipio, se referindo

também aos atendimentos à suas reivindicações, o vereador comenta sobre o projeto da
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presidência em implantar a Escoia do Legisiativo e Telecentro na Câmara Municipal, sendo ao fim

aparteado pelo vereador Isag Teles. Em prosseguimento faz uso da palavra o vereador Adilsom

Ribeiro, que comenta inicialmente sobre a falta de planejamento em obras de pavimentação
asfáltica na cidade, em 2016 e dos projetos a serem implantados no presente ano, citando

logradouros públicos importantes da cidade, bem como a implantação de meio fio em algumas

ruas, por parte da atual gestão. E após comentar sobre o massacre em Susano, e das motivações

3 medidas preventivas necessárias, o vereador encerra comentando sobre a reforma

administrativa do governo W. Dias. Na continuação, o vereador Paulo Jeovane. após justificar

■equerimentos apresentado, bem como convidar a população em geral para as festividades
"eligiosas das localidades São José e Currais, o vereador encerra informando sobre as ações já
■ealizadas pelo atual governo municipal, e de sua boa expectativa para realizações de outras mais.
peguindo faz uso da palavra o vereador Aimir Ribeiro, que inicia cobrando providencias da atual
gestão municipal quanto a oferta dos serviços de iluminação pública em comunidades da zona
rural do municipio, bem como dizendo sobre problemas de abastecimento d"agua na região de
São Vitor, Jatobazeiro e outras localidades do município. Após denunciar o fechamento do posto
de saúde do povoado Moiséis, e aparte da vereadora Ana Dias, o vereador encerra ratificando o
convite feito pelo orador anterior. Nas conclusões das falas faz uso da palavra o vereador Waldir
Ribeiro, que inicia dizendo requerer diretamente seus pleitos as respectivas pastas municipais,
comentando sobre suas chateações de outrora quando de pleitos dirigidos ao ex-secretario
municipal de infraestrutura e atual vereador Rosibal Ribeiro, na gestão anterior, e ao fim o vereador
encerra comentando sobre a angustia da prefeita Carmelita pela não conclusão da reforma da
Praça do Relógio, bem como se reportando também à tragédia em Susano-SP. Retomando o
senhor presidente, coloca em votação os requerimentos apresentados, os quais são os mesmos
aprovados por unanimidade de votos. Após que o mesmo declara então encerrada a presente
sessão. E sendo para constar foi lavrada presente que após achar-se conforme será então

ssinada pelo senhor presidente e secretário deste Poder.
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