
Ata da 10^ Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do

Piaui, realizada aos 02 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 qual 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, ISAG TELES DE ASSIS, ALMIR

RIBEIRO DOS SANTOS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE NEGREIROS, ANA MARIA

PALMEIRA DIAS, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, WALDIR 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: PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 01/2019 QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ SANRAIMUNDENSE A

SENHORA LÍVIA DE OLIVEIRA REVORÊDO de autoria do vereador Rlan Marcos Alves

da Silva e Proposta de Subemenda Substitutiva n° 01/2019, de autoria do Ver. Eumadeus

Pereira. Em segundo expediente faz uso da palavra a vereadora Ana Dias, que destaca

programação em defesa dos direitos previdenciárias na Paróquia Santa Teresinha, a

realização de curso de turismo rural na comunidade São Vitor e capacitação de

professores pela gestão municipal. Parabeniza a prefeita Carmelita pela realização da

Copa do município, com repercussão social e econômica a famílias do município e nas

conclusões a mesma destaca a importância da continuação da campanha de vacinação

no município. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador Isaq Teles que Iniciou

destacando programação na paroquia Santa Teresinha, em prol da paz e liberdade;

lamenta a ocorrência de roubo de equipamentos na Cooperativa do município. Em seguida

critica o excesso de contratos de pessoal na administração municipal e atraso de

pagamento à servidores, dizendo do ajuizamento de ação contra a atual prefeita e

secretários municipais pelo ministério publico local. Ao fim comenta sobre concessão de
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títulos do mérito legislativo pela Câmara Municipal. Em continuidade faz uso da palavra o

vereador Waldir Ribeiro, que agradeceu a administração municipal pela realização de

obras de terraplanagem da região de cima e ao fim convida a todos para participarem das

festividades religiosas do povoado Novo Horizonte. Na sequencia, em discurso o vereador

Paulo Jeovane, inicia sua fala comentando sobre as emendas de parlamentares, dizendo

da lentidão de algumas obras empenhadas, diferentemente de épocas eleitorais e da

necessidade de cobranças aos representantes políticos da região. Em prosseguimento faz

uso da palavra a vereadora Katiuscia Ribeiro, que destacou a passagem do dia do

trabalhador: comenta sobre festividades religiosas no povoado Novo Horizonte e visita a

região juntamente com a prefeita municipal; informa sobre atendimento de pleitos sobre

envio de agentes policiais e realização de cavalgada na região. Na continuidade faz uso

da palavra o vereador Riam Marcos, que inicia justificando sua ausência na última sessão;

após justificar proposições de sua autoria, destacando a homenagem proposta à

defensora publica locai, o mesmo também destaca os 40 anos do Parque Nacional Serra

da Capivara; apôs corroborar com as falas dos colegas referentes a ações da gestão na

região de cima, o mesmo diz desconhecer sobre atraso de pagamento de salários referidos

pelo colega vereador Isag Teles. Dando sequencia faz uso da palavra o vereador Rosibai

Ribeiro, que em inicio cobra da Mesa respostas encaminhadas à gestão municipal,

aprovadas na Casa; comenta sobre emendas parlamentares e ações da gestão municipal,

anunciadas e não iniciadas ou concluídas, citando as entradas da cidade, avenida José

de Castro, Adutora do São Vitor, Centro de Cultura, Estádio Municipal e Açougue da

cidade. Após as falas dos lideres Riam Marcos e Rosibai Ribeiro, e destaque do presidente

ás homenagens aos 40 anos do Parque Nacional Serra da Capivara, o mesmo coloca em

votação os Pareceres de n° 10 à 17 e 19 à 21/2019, emitidos pela CCJ; Pareceres de n°

05 à 11/2019, emitidos pela CIPE; Parecer 03/2019, emitido pela CFCFT e Pareceres de

n° 05 à 08/2019, emitidos pela CAPPS, os quais foram aprovados por unanimidade. Ainda

em primeira votação, de conformidade com os pareceres acima referidos, foram
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aprovados, também por unanimidade, as seguintes proposições: Projeto de lei n° 05/2019,

de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador

Paulo Jeovane; Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Rosibai Ribeiro; Projeto

de lei n° 02/2019, de autoria do vereador Laércio Carvalho; Projeto de lei n° 01/2019, de

autoria da vereadora Ana Dias; Projetos de lei n° 01, 02, 03, 04 e 05/2019, de autoria do

vereador Eumadeus Pereira e Projeto de lei n° 01/2019, de autoria do vereador Waidir

Ribeiro, este aprovado com o voto contrário do vereador Rosibai Ribeiro. Por fim ainda

foram aprovados em segunda votação, por unanimidade de votos, o Projeto de lei n°

01/2019, de autoria do vereador Adilson Ribeiro e o Projeto de lei n° 05/2019, de autoria

do Poder Executivo Municipal, referente ao novo Código de Postura do município,

acrescido da Proposta de Subemenda Substitutiva n° 01/2019, de autoria do vereador

Eumadeus Pereira. Após que o senhor presidente, declara então encerrada a presente

sessão. E sendo para constar foi lavrada presente que apôs achar-se conforme será então

assinada pelo senhor presidente e secretário(a) deste Poder.


