
Ata da 5® Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí,

realizada aos 21 dias do mês Março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 tis, em seu

edifício sede Vereador Cariíno Santana Ribeiro, situado a Rua Frade Macedo, n" 1036, Bairro

Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-Pi, a qual fora presidida pela sentior vereador

Eumadeus Pereira Ferreira e presentes os sentiores vereadores LAÉRCiO DIAS DE CARVALHO,

ADILSON SANTOS RIBEIRO, JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, RIAN

MARCOS ALVES DA SILVA, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, ISAG TELES DE ASSIS, KLEISAN ROBSON

RIBEIRO DE NEGREIROS, 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: Pareceres 01 a 07/2019 emitidos

pela CCJ; Pareceres n° 01 a 03/2019 emitidos pela CAPPS Pareceres n° 01 a 02/2019 emitidos

jpeia CFCFT e Parecer n° 01/2019 emitido pela CiPE. Requerimento n° 03/2019, de autoria do
^ereador Paulo Jeovane e Requerimentos n° 18, 17,18, 19 e 20/2019, de autoria do Vereador
Rosibai. Em segundo expediente, fez uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que começa

criticando o colega vereador Rosibai Ribeiro e o ex-prefeito da cidade, na condição de motorista e

gestor do município, respectivamente, dizendo sobre recebimento de diárias irregulares e

movimentação de conta irregular por parte do primeiro. Após destacar as ações de alguns

secretários municipais e do deputado Fiéiio isaias, o vereador critica a postura de membros da

bposição ligado ao ex-prefeito da cidade e nas finalizações pede auxilio ao vereador Kieisan
Negreiros no sentido de inibir atos de violência contra mulheres e esposas. Seguindo faz uso da

palavra o vereador Rosibai Ribeiro, que inicia discordando da postura do vereador Laércio

Sarvaiho, denunciado à comissão de ética da Casa, lamentando seus ataques dirigidos a sua

3essoa, em face de suas criticas dirigidas gastos suspeitos na gestão municipal. Apôs justificar a

apresentação de requerimentos de sua autoria dirigidas a secretarias do município, solicitando

explicações quanto a aquisição de uma grande quantidade de baldes, pano de chão, cera liquida,

capei higiênico e bloco para rascunho, contidas nas prestações de contas do município, no ano de

2018, o vereador conclui pedindo explicações ã gestão, criticando a postura ofensiva de membros
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da situação. Na sequencia faz uso da palavra o vereador Isaq Teles, que informa e pede

providencias do governo do Estado com relação a situação de funcionamento da UESPi no

Lunicípio; após dizer do seu apoio a proposições apresentadas na sessão, e dizer de denúncias
I

'ouvidas quanto a qualidade da merenda ofertada em escolas do município, o vereador encerra

cedendo aparte ao vereador Laércio Carvalho, que desmentiu informação quanto a agressão contra

o presidente da Casa, considerando-a como calúnia. Dando seqüência faz uso da palavra o

vereador Kleisan Neqreiros. que critica a postura do vereador Laércio Carvalho, por indiretas

dirigidas a colegas e a sua pessoa, questionando sobre a condição reivindicada pelo vereador de

ser o representante das famílias do município; diz sobre a necessidade da existência de advogados

para defender agressores de membros de famílias; confirma a agressão do vereador Laércio contra

o presidente da Casa; e nas finalizações após criticas à gestão municipal, o vereador encerra

solicitando da gestão municipal, por via de requerimento verbal, cópia do projeto técnico, planilhas

orçamentárias, projeto arquitetônico, contrato e outros documentos referentes à reforma da Praça

do Relógio, no centro da cidade, realizada pela Prefeitura Municipal nos anos de 2018/2019, bem

como requerendo da CCJ a realização de audiência pública para discussão do projeto de lei

referente ao novo código de postura do município. Em continuidade faz uso da palavra o vereador

Riam Marcos, que inicia sua fala destacando a comemoração do Dia Internacional do Sindrome de

Daw, dizendo de ações implementadas pelas secretarias do município; na sequencia o vereador

manifesta seu apoio ao colega vereador Laércio Carvalho, questionando os números de canetas

apresentados no requerimento n° 15/2019, de autoria do vereador Rosibal Ribeiro, dizendo da

diferença de 30.100 mil para 13.113 mil canetas apenas, após conferência com as notas fiscais

citadas no requerimento, dizendo da necessidade de se fiscalizar também os fiscalizadores,

inclusive e nas conclusões, cita irregularidades cometidas pelo ex-gestor do município, que deixou

algumas obras por concluir. Dando prosseguimento faz uso da palavra a vereadora Ana Dias, que

informa sobre visitas, juntamente com a colega Katlúcia Ribeiro à escola municipal Eliacim Maurício,

no bairro Gavião; posto de saúde do bairro Milonga, dizendo das ações e atendimento prestados

aos alunos e pacientes das unidades; comenta sobre ações desenvolvidas pela SEMTAS,
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Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Infraestrutura do município, citando construção de

UBSs, Academias Populares, Escolas em tempo integral, pagamento em dia do funcionalismo

público, instalação de kits de irrigação, dentre outras ações, parabenizando ao fim, a prefeita

Carmelita, pelas diversas ações de seu governo. Em prosseguimento faz uso da palavra o vereador

Paulo Jeovane, que em sua fala justifica seus requerimentos, propondo a realização de audiência

pública para tratar da reforma da previdência, conforme solicitado pelo sindicato dos trabalhadores

rurais na cidade. Informa sobre visita feita a depósito de merenda do município, dizendo de sua boa

Qualidade e sendo corroborado pelo vereador Jean Oliveira, que afirmou ter participado da visita.
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Nas conclusões, apôs aparte do vereador presidente Eumadeus Pereira, o vereador orador encerra

destacando o projeto de construção do estádio municipal de futebol. Nas conclusões das falas, faz

uso da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que inicia lembrando das reuniões para elaboração do

Plano Municipal de Saneamento Básico, destacando entre os participantes a presença do ex-

vereador Arenaldo Fernandes, no ano de 2017. Após aparte dos vereadores Kleisan Negreiros e

Katiúscia Ribeiro, o vereador destaca a pavimentação da Rua Raimundo Augusto de Carvalho,

^endo corroborado pelo vereador Laércio Carvalho. Lembra das proposições em tramitação na
!

Casa e das emendas individuais aprovadas pela Câmara Municipal. Retomando o senhor

presidente, após comentar sobre o teor, tramitação e votação de proposições em pauta e ainda

considerações do vereador Kleisan Negreiros, Rosibal Ribeiro e Riam Marcos, coloca em votação

ps requerimentos escritos e verbais apresentados, os quais foram os mesmos aprovados por

unanimidade de votos, excetuando os requerimentos apresentados pelo vereador Rosibal Ribeiro,

que teve os votos contrários dos vereadores Riam Marcos e Laércio Carvalho. Ainda em primeira e

segunda votação foram aprovados os Projetos de lei n° 01 e 04/2019 e Veto n° 01/2018, todos de

autoria do Poder Executivo Municipal, bem como os Projetos de Resolução n° 01 e 02/2019, de

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal e ainda em primeira votação o Projeto de lei n°

01/2019, de autoria do vereador Riam Marcos. Após que o mesmo 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 deste Poder.
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