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

realizada aos 04 dias do mês Abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 hs, em seu

edifício sede Vereador Cariino Santana Ribeiro, situado a Rua Frade Macêdo, n° 1036, Bairro

Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-PI, a qual foi presidida peia 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, ANA MARIA PALMEIRA DIAS E KATIÜSCIA 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:

Requerimentos n° 03, 04 e 05/2019, de autoria do vereador Riam Marcos. Parecer n°

05/2019 da CCJ e Parecer n° 02/2019, da CAPPS. No espaço da Tribuna Livre, fez uso da

palavra o senhor Welington Castro, estudante do Campus da UESPI em São Raimundo Nonato-PI,

que a veio a Casa expor a situação de funcionamento da instituição no município e solicitar apoio

aos senhores vereadores no sentido de se envolverem com a problemática e auxiliarem na sua

■esolução. Ao fim o orador é aparteado pelos vereadores Eumadeus Pereira, Katiuscia Ribeiro e
Adilson Ribeiro, que informaram sobre destinação de emendas federais para a instituição e dos
/ereadores Isag Teles e Riam Marcos que se prontificaram a se envolver com a resolução da
situação abordada. Em segundo expediente, fez uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que
nicia corroborando com as reivindicações do orador da Tribuna Livre, dizendo de seu empenho

i]uando da instalação e funcionamento do campus da cidade. Diz sobre a necessidade de criação
(ia frente parlamentar pela educação na câmara municipal. Lembra da data comemorativa ao
Autismo. E após destacar ações realizadas peia secretaria municipal da mulher, infraestrutura e
agricultura do município, o vereador lembra de realização de palestras em escolas municipais,
atendimento médico e treinamento de pessoal na área de serviços gerais realizados pela
administração municipal. Seguindo faz uso da palavra o vereador Isag Teles, que lamenta
iiicialmente a atuai situação da UESPI no município, dizendo da falta de investimento no campus,
por parte do governo do estado. Comenta sobre a falta de política de valorização da produção
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agrícola local, lembrando de indicativo de projeto de lei Caatinga Sustentável, de sua autoria,

pncaminhado a gestão municipal e não reenviado à Casa e após aparte do vereador Laércio
Carvalho, faz requerimento verbal à gestão solicitando o calçamento da Rua Manoel Pereira, no

bairro Umbelina I. Dando prosseguimento, faz uso da palavra, o vereador Riam Marcos, que

comenta sobre agenda de ações do atual secretário municipal de infraestrutura, informando sobre

luminação pública, pavimentação e colocação de meio fio em vias públicas da cidade. Após aparte

tos vereadores Isag Teles e Katiuscia Ribeiro, o vereador conclui justificando suas proposições

apresentadas, citando a necessidade de funcionamento do site da câmara municipal, bem como

aarabenizando as ações desenvolvidas pela atual secretária municipal da mulher. Em continuidade

az uso da palavra o vereador Eumadeus Pereira, que Inicia ratificando informações quanto a

nvestimentos no campus da DESPI no município; justifica apresentação de projeto de sua autoria

referente a semana da família, dizendo da importância da relação escola-família. Após destacar

ações da pasta da infraestrutura do município, o vereador apresenta requerimento verbal solicitando

a administração o calçamento da via que interliga a Rua Fco. Antunes de Macêdo ao Espaço

Campos e Ribeiro, no bairro Aldeia. Ao fim, comenta sobre emendas parlamentares da deputada

Rejane Dias, para o município. Seguindo, faz uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que

iiiciaimente justifica suas proposições apresentadas; comenta sobre ações realizadas pela

secretaria de infraestrutura do município na comunidade Novo Zabelê, sendo corroborado pelo

\ereador Jean Oliveira, que destacou a ação da prefeitura na comunidade. Na sequencia, o

\ereador reafirma quanto a investimentos públicos na DESPI, informando sobre encontro de

representantes da entidade com o governador W. Dias. Nas finalizações, o mesmo comenta sobre

Cl programa garantia safra no município e o Programa Mais Médicos no país. Dando

prosseguimento, faz uso da palavra a vereadora Katiúscia Ribeiro, que justifica inicialmente a

apresentação de projeto referente as políticas de prevenção ao AVC no município. Informa sobre

entregas de EPI a servidores pela gestão municipal e ações desenvolvidas pela secretaria municipal do

neio ambiente. Após aparte do vereador Isag Teles, a vereadora corrobora com a sugestão do vereador

referente ao manejo de resíduos e produtos de origem animal, também na zona rural do município.
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E ao fim a vereadora, após informar sobre instaiação de coletores de resíduos peia gestão

municipal, informa sobre evento ocorrido na cidade alusivo ao papei da mulher na política. Em

continuidade faz uso da palavra o vereador Kleisan Negreiros, que inicia fazendo requerimento

verbal a gestão municipal solicitando a recuperação de redutor de velocidade na Rua Aderbai da

Silva Mauriz, no bairro Umbelina e a ligação de água e energia no cemitério São José, no bairro

Primavera. Após questionamento quanto a calçamento de logradouro na cidade, e ceder aparte aos

vereadores Riam Marcos e Eumadeus Pereira, o vereador encerra sua fala lamentando a atual

situação da UESPi no município, bem como apontando a necessidade de esclarecimentos de

pontos do Projeto de lei referente a Brigada Voluntária, proposto pelo Executivo. Seguindo faz uso

da palavra o vereador Paulo Jeovane, que diz das difíceis condições por que passa o campus da

JESPI no município, lembrando das dificuldades que passou quando estudante, se deslocando a

ongas distâncias para estudar; informa sobre andamento de projetos habitacionais na zona rural

do município e reunião dos beneficiários com técnicos da SDR Estadual. Após ceder aparte ao

vereador Isag Teles, o vereador encerra sua fala destacando ações da gestão municipal na

aquisição e distribuição de mudas de palmas e entregas de kits de irrigação. Nas conclusões das

laias faz uso da palavra o vereador Almir Ribeiro, que manifesta inicialmente sua preocupação

om as condições de funcionamento do campus da UESPi no município; denuncia a falta de

ransporte escolar e prejuízo do início do ano letivo na escola estadual do povoado São Vítor, em

parceria com o município. Após lamentar a falta de chuva naquela região, o mesmo finaliza seu

discurso dizendo da ausência de ações da prefeitura municipal na região de São Vítor, mesmo com

c expectativa criada, considerando existir dois representantes políticos na região, os vereadores

Nunes de Jesus e Ana Dias. Retomando o senhor presidente, coloca em votação os requerimentos

escritos e verbais apresentados, os quais, acrescidos do Projeto de lei n° 03/2019, em primeira

e segunda votação, foram aprovados por unanimidade, excetuando a última proposição aprovado

com o voto contrário do vereador Kleisan Negreiros. 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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