
Ata da 12® Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sâo Raimundo Nonato, Estado do Piauí,

realizada aos 17 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, rf 1036, Bairro

Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-PI, a qual foi presidida pela sentior 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 início 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 de n° 05 e 06/2019, de autoria da vereadora Katiuscia Ribeiro;

Projeto de lei n° 02/2019, de autoria do vereador Adilson Santos. Em segundo expediente faz

uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que inicia destacando as datas comemorativas do

mês; destaca as ações da gestão municipal na área da educação, agricultura, instalação de kits

de irrigação, ações na secretaria de assistência social e políticas de apoio ao idoso. Diz da

contribuição de pessoas de outras regiões para o município; defende a criação da frente

parlamentar da agricultura na /casa, lembrando da boa qualidade da alimentação escolar nas

escolas municipais. Em seguida faz uso da palavra o vereador Isag Teles, que faz uso da palavra

para cobrar providencias da prefeitura municipal com relação a reativação da adutora da

localidade Baixão do Sítio, bem como o equipamento do poço tubular da localidade Lagoa do

Canto, solicitando providencias da administração no sentido de resolver aquelas situações.

Dando prosseguimento faz uso da palavra a vereadora Ana Dias, que comenta inicialmente sobre

concessão de títulos de cidadania à homenageadas, em sessão solene eminente, destacando o

homenageado Francisco das Chagas. Em seguida relata sobre ações desenvolvidas pela atual

administração municipal na área da saúde, infraestrutura, com realização de calçamento:

atividades esportivas no município e políticas de combates a exploração sexual no município.

Seguindo faz uso da palavra o vereador Riam Marcos, que inicia justificando proposições que
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dão nome a ruas no bairro Altamira, de sua autoria. Logo após informa sobre ações da secretaria

de infraestrutura na região de cima, dizendo da grande produtividade agricola da região. Após

corroboração do vereador Isag Teles, o vereador em continuidade, diz da necessidade de apoio

a produtores da região de cima, e ao fim informa sobre as ações de terraplanagem feitas peia

gestão municipal no interior do município. Na sequencia, faz uso da palavra o vereador Adilson

Ribeiro, que diz inicialmente da nomeação de logradouros públicos na cidade; diz de ações

previstas no conjunto Sol Nascente; comenta sobre a importância do projeto Pilotão mirim no

município; lamenta o corte de verbas federais nas instituições federais, se reportando sobre as

dificuldades enfrentadas pelo atual governo Bolsonaro e ao fim comenta sobre a entrega de

títulos de cidadania e do mérito legislativo pela Câmara Municipal. Seguindo faz uso da palavra

o vereador Paulo Jeovane, que diz da importância da entrega de títulos de cidadania e do mérito

legislativo a homenageados pela Câmara Municipal. Destaca ações desenvolvidas peta gestão

municipal na área rural, dizendo da boa vontade da gestora em trabalhar pelo município. Nas

conclusões dos discursos, faz uso da palavra o vereador Eumadeus Pereira, que destaca

inicialmente sobre a concessão de comendas a diversas personalidades homenageadas pela

Câmara Municipal; comenta sobre a tramitação da reforma da previdência e a atuação do

governo federal na condução da matéria; após aparte do vereador Isag Teles, se referindo a

condução diferenciada do projeto viva semiárido no município pelos seus responsáveis, o

vereador informa sobre o papel ora desenvolvido pela vice-governadora do estado, Regina

Sousa. Retomando a condução dos trabalhos, o senhor presidente coloca em votação os

requerimentos apresentados, os quais são aprovados por unanimidade de votos. E ainda em

primeira votação foram aprovados por unanimidade de votos os projeto de lei n° 02 e 04 2019 e

projeto de decreto legislativo n° n° 01/2019 todos de autoria do vereador Riam Marcos. 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

secretàrio(a) deste Poder.

V

Presidente Secretáno(a)


