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Ata da 301  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do 

Piauí, realizada aos 07 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, PAULO JEOVANE DE 

SOUSA SANTOS, ANA MARIA PALMEIRAS DIAS, ADILSON SANTOS RIBEIRO, 

ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ISAG TELES DE 

ASSIS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE NEGREIROS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS 

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: PROJETO DE LEI N° 05/2019, QUE DÁ NOME A UMA 

AVENIDA NO POVOADO CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-

P1, DE AVENIDA "ROSA MARIA DE JESUS", de autoria da vereadora Katiuscia Moraes; 

Requerimento n° 04/2019, de autoria do vereador Isag Teles e Requerimento n° 12/2019, 

de autoria do vereador Laércio Carvalho. Em segundo expediente faz uso da palavra o 

vereador Laércio Carvalho, que inicia fazendo menção a perdas ocorridas no município e 

em seguida justifica requerimento apresentado no qual solicita mais viaturas policiais para o 

município, dizendo de seu empenho na melhoria da segurança na região, lembrando de 

contatos feitos junto aos secretários de segurança do Estado; após justificar a ausência do 

vereador Riam Marcos, o vereador defende a preservação de boas condições salariais e de 

trabalho dos servidores públicos municipais; diz da instalação de novos caixas eletrônicos 
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na agencia do banco do brasil na cidade; e ao fim, após aparte do vereador lsag Teles, o 

vereador encerra destacando a necessidade de resolução de problemas de abastecimento 

d'água no município e a permanência e valorização do campus da UESPI na região. 

Seguindo faz uso da palavra o vereador lsag Teles, que justifica inicialmente apresentação 

de requerimento no qual solicita providencias da gestão municipal quanto a 

acompanhamento, por monitor, de alunos que se deslocam do povoado Baixao do Sitio para 

a cidade; solidariza-se com o colega vereador Almir Ribeiro pela perda de sua mãe e com o 

colega vereador Laércio Carvalho, pelo nascimento de seu neto Laércio Neto; lembrou da 

realização da festa do vaqueiro no povoado São Vitor, cedendo aparte a vereadora Ana 

Dias, que corroborou com o enunciado evento e à vereadora Katiuscia Ribeiro, que informou 

sobre a 21  Feira de Exposição de Produtos da Agricultura Familiar, no povoado Novo 

Horizonte e ainda ao vereador Laércio Carvalho que manifestou sua preocupação com a 

estiagem na região. Ao fim o vereador conclui sua fala fazendo destaca a importância da 

campanha Novembro Azul, para a saúde masculina. Em continuidade faz uso da palavra o 

vereador Rosibal Ribeiro, que em suja fala critica inicialmente a omissão da gestão 

municipal quanto a presença constante de animais na zona urbana do município e o atraso 

do repasse dos consignados de servidores municipais, com negativação de seus nomes; 

denuncia o pagamento irregular de servidor municipal sem a prestação do alegado serviço, 

bem como solicita esclarecimento a gestão municipal quanto a situação do servidor efetivo 

do município, senhor Deodato Assis Oliveira Filho, lotado no SAMU, também vereador no 

município de Coronel José Dias; e ao fim o vereador diz da continuidade de contratações 

temporárias pelo município, contrariando recomendação do TCE-PI, pós recente inspeção 
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e de aquisições suspeitas do município, com material odontológicos, num total de 98 mil, 

somente no mês de agosto, sendo 32 mil deste, apenas com anestésicos. Nas conclusões 

faz uso da palavra o vereador Kleisan Negreiros, que corroborou inicialmente com a fala 

do vereador Rosibal Ribeiro; informou sobre reunião no campus da UESPI, onde se tratou 

das condições do campus e a necessidade de sua valorização; solidarizou-se com o colega 

Almir Ribeiro, pela recente perda de sua mãe; e em seguida critica a decisão da prefeita 

municipal que reduziu a insalubridade de servidores municipais, por meio de decreto, 

dizendo de sua ilegalidade e usurpação da competência do legislativo municipal. Ao fim o 

vereador diz da nulidade do ato e da conquista de direito adquirido na justiça trabalhista por 

parte dos servidores municipais atingidos. Retomando, o senhor presidente, coloca em 

votação os requerimentos escritos e verbal apresentados, os quais, acrescidos do Projeto  

de lei n004/2019,  de autoria da vereadora Katiuscia Ribeiro; Projeto de lei n001/2019,  de 

autoria do vereador lsag Teles; Projeto de lei n° 03/2019,  de autoria do vereador Paulo 

Jeovane e Projeto de lei n°05/2019,  de autoria do vereador Adilson Ribeiro, todos em 

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

primeira votação foram também aprovados por unanimidade de votos o Projeto de lei n° 

06/2019,  de autoria do vereador Adilson Ribeiro e Projeto de lei n° 06/2019,  de autoria do 

vereador Eumadeus Pereira. Por fim ainda foi aprovado em primeira votação, Projeto de lei  

no 07/2019,  de autoria do vereador Eumadeus Pereira, registrando-se o voto contrário do 

vereador Laércio Carvalho. 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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