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

realizada aos 30 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 Macêdo, n° 1036, Bairro

Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-PI, a quai 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, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE

NEGREIROS, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS E KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

MORAES. 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° 04/2019, de autoria do vereador Jean Oliveira; projeto de decreto

LEGISLATIVO /V" 01/2019.DE AUTORIA DO VEREADOR LAÉRCIO CARVALHO; PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N" 01/2019.DE AUTORIA DO VEREADOR ADILSON SANTOS RIBEIRO; PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N" 01/2019, DE AUTORIA DA VEREADORA ANA MARIA PALMEIRA DIAS; PROJETOS DE DECRETO

LEGISLATIVO W 01 e 02/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR EUMADEUS PEREIRA FERREIRA; PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO /V" 01/2019, DE AUTORIA VEREADOR ISAG TELES DE ASSIS; PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 01/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA; PROJETOS DE DECRETO

LEGISLATIVO N" 01 e 02/2019, DE AUTORIA DA VEREADORA KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MORAES;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 01/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE

NEGREIROS E PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO N° 01 e 02/2019, DE AUTORIA DO VEREADOR PAULO

JEOVANE DE SOUSA SANTOS. AINDA PARECER N" 24/2019 EMITIDO PELA CG E PARECER N° 04/2019, EMITIDO

PELA CFCFT, AMBOS COM INSERÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDAS. No espaço da Thbuna Livre faz uso

da palavra o advogado Dourival Ribeiro Soares, que veio a Casa apresentar aos senhores

vereadores a atuai situação de imóveis urbanos no municipio, objeto de aforamentos irregulares

concedidos por ex-prefeitos da cidade, destacamento principalmente conflitos na área do

Aeroporto Velho, entre ocupantes de áreas e pretensos proprietários, dizendo da necessidade

de regularização da situação pela prefeitura e Camara Municipal, dizendo das reivindicações de

moradores e protocolo junto a justiça local para resolução da questão. Na sequencia se

pronunciaram sobre o tema os senhores vereadores Laércio Carvalho, Kleisan Negreiros,
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Eumadeus Pereira, Adilson Ribeiro e Riam Marcos, que disseram da necessidade de se

solucionar a presente situação. Em segundo expediente faz uso da palavra o vereador Rosibal

Ribeiro, que após se referir ao tema abordado na tribuna livre, dizendo da necessidade de

moradia popular na cidade, o mesmo ratifica suas críticas quanto a possiveis irregularidades

cometidas pela atual gestão do município, citando obra de reforma da Praça do Relógio,

aquisição de merenda escolar no final do mês de dezembro de 2018, material esportivo de uso

questionável, e especialmente grandes quantidades de produtos adquiridos pela secretaria de

saúde, tais como medicamentos para farmácia básica, luvas cirúrgicas, agulhas, anestésicos,

lâmina de bisturi, ataduras dentre outros não comumente utilizados nos postos de saúde do

município. Seguindo faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho inicia fazendo menção aos

aniversariantes do mês, bem como das moções mencionadas. Após destacar melhorias nos

serviços de iluminação pública da cidade, o vereador reportar-se as comemorações e

homenagens pelos 40 anos do Parque Nacional Serra da Capivara, com entrega de títulos de

cidadania e do mérito legislativo pela Câmara Municipal. Por fim o vereador comenta sobre

posição da deputada federal Margarete Coelho sobre a nova previdência, bem como a

sinalização de logradouros públicos da cidade. Dando prosseguimento faz uso da palavra o

vereador Riam Marcos, que inicia sua fala informando sobre visita feita no interior do município

juntamente com a prefeita municipal, destacando o grande potencial produtivo e turístico da

região de cima, dizendo das ações da gestão anunciadas aos produtores. Após aparte do

vereador Laércio Carvalho, o vereador contraponto as críticas levantadas pelo colega Rosibal

Ribeiro, justifica a aquisição de produtos pela secretaria de saúde do município, dizendo que,

diferentemente da gestão anterior, a atual administração está promovendo inúmeras ações e

serviços naquela pasta. Em continuidade faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que

comenta sobre as demandas e ações da gestão municipal na área de Infraestrutura da cidade;

destaca a entrega de comendas a homenageados pelo poder legislativo pelos 40 anos do parque

nacional Serra da Capivara, lembrando de sua importância para o município e Estado. Ao fim o

vereador lamenta os cortes anunciados pelo governo federal em áreas estratégias de

desenvolvimento, bem como a liberação de emendas parlamentares. Seguindo o vereador Paulo
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Jeovane inicia sua fala lamentando a recente perda da senhora Hildenir, na zona rural do

município e na sequencia destaca as ações do governo municipal na recuperação de ruas e

calçamento na cidade. Anuncio de reformas no centro da cidade, rodoviária local, dizendo do

reconhecimento popular da atual gestora, pelas ações desenvolvidas e por fim destaca a

importância das parcerias para o desenvolvimento do município e da região. Em continuidade

faz uso da palavra o vereador Isag Teles, que cobra mais uma vez a terraplanagem da estrada

que dá acesso ao povoado Baixão do Sítio e adjacências, dizendo da desassistência da gestão

municipal à região, lembrando da gestão do ex-prefeito Gaspar Ferreira, que atendia toda uma

grande região na manutenção das estradas. E após chamar de notas gordas, as aquisições

referidas pelo colega Rosibal Ribeiro, o mesmo cede aparte aos vereadores Rosibal Ribeiro e

Adilson Ribeiro, este último justificando a ausência do colega vereador Waldir Ribeiro. Nas

conclusões dos discursos, o vereador Kleisan Negreiros, inicia dizendo de erros básicos

cometidos pela atual gestão municipal, fazendo menção as denuncias apresentadas pelo colega

Rosibal Ribeiro. E após ceder aparte ao vereador Isag Teles, que se referiu ao entreposto de mel

na região, o vereador em continuidade, manifesta sua preocupação com relação a irregularidades

do transporte escolar do município, a desorganização do transito e vendas de mercadorias no

centro da cidade, concedendo ao fim aparte ao vereador presidente que disse da pretensão da

gestão em resolver a situação mencionada. Retomando o senhor presidente, após aprovação de

requerimento de solicitação de quebra de interstício dos projetos de decretos legislativos

apresentados, os quais, excetuado a primeira proposição apresentado, foram aprovados por

unanimidade, em primeira e segunda votação. Em votação os requerimentos apresentados, os

mesmos também foram aprovados por unanimidade de votos. Em segunda votação o projeto de

lei n° 0Õ/2019, de autoria do vereador Adilson Ribeiro e em primeira votação, o Projeto de lei n°

06/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, com Pareceres n° 24/2019 da CCJ e o de n°

04/2019, da CFCFT, ambos favoráveis e com Proposta de Emendas, foram aprovados por

unanimidade de votos. 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.
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