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~ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

Ala da 20- Sessão Ordinãria da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do, 

Piauf, realizada a.os 22 dia$ do més Agost.o do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 

16:00 hs, em seu edilTclo sede vereador Canino Sanlana Ribeiro, s ituado a Rua Frade 

Mecêdo, n• 1036, BafJTO Aldeia, nesla cidade de sao Raimundo Nonato-PI, a qual foi 

pres:ldlda pe la senhor vereador Eurnaduus Pereira Ferreira o presentes os senhores 

vereadores ADILSON SANTOS RIBEIRO, I..AÉRCIO DIAS DE CA.RVALHO, ISAG 

TELES DE ASSIS, AI.MIR RIBEIRO DOS SANTOS, RIAM MARCOS ALVES DA SILVA, 

ANA MARIA PALMEIRA DIAS, JEAN DE OLIVEIRA FERRE RA, ROSIBAI. RIBE.IRO 

DOS SANTOS, PAUi.O JEOVANE DE SOUSA SANTOS, KATIUSCIA DE OLIVEIRA. 

RIBEIR.O MORAES, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS e KLEISAN ROBSON RIBEIRO 

DE NEGREIROS. A sessão teve Inicio com a leitura da ata da sessoo anterior, que foi 

aprovada sem observação. Em seguida. é feita, pela primeira secretáne da Mesa a leitura, 

das proposições em pauta, sendo: Projeto de lei n• 02/2019, de autoria do vereador Paulo, 

Jeovane; P'rojato da lal nº 0212019, de autoria do vereador Joan Olivei ra; Profeto de lei 

n• 8312019, de autoria do vereador Adilson Ribeiro; Projeto de lei nº 01/2019. dle a ui.orla 

do 119reador lsag Teles. Requertm,ento de n• 1212019,. da autoria do vereador Adilson 

Ríbeiroe Requerimenc.os n• 15 e 1612019, de autoria da vereadora Katluscla Ribeiro. No 

espaço da Tribuna livre, faz uso da palavra o senhor \lictor ealxilo, que veiO a casa. 

cobrar Incentivo e e,polo da gesiao municipal à artistas loca is, especialmente, por ocasião 

'das festividades rellgiosas do munlclpio, destacando o firme apoio do 11er:aador lsag Teles, 

ao apresentar projeto de lei referente ao tema;, a ao fim o mesmo mcebe o apoio do 

vereador Riam Marcos. Em segundo expediente fe~ uso da palavra o vereador ~ 

Carvalho que fez monção Inicial a envio de moções de peMr aos familiares de Antônio 

Sobrinho o Goroto Negreiros. Apoia proposição apresentada pelo colega lsag Teles; 

óestaca melhorias em ruas e a organização do transito na cidade, ped indo a colaboração 

população; e ao fim destaca festividades mlfgiOsas do munic:l pio e instalação do 

1==---• ~-J -~ zY-1 
comando c:te policia amblenlal na cidade. Na sequencia faz uso da pala11ra o vereador l!rul 
Teles, que in icialmente justificou a apresentação de projeto de le i de sua autmia, 

relacionado a valorizaçao de artistas locais, dizendo de sua Imponência socioeconômica. 

e nas conclusões menciona convite recebido do comando da PM local para Inauguração 

de polícia, ambiental no munlclplo. Seguindo fez uso da palavra o vereador Jean Oliveira, 

que inicialmente JU6tlflcou sua ausência na ultima se5são e ern seguida solicitou envio de 

moção de pesar a familla de Adelsoo Alves, pelo recen!G falecimento. Ao fim o 119reador 

diz de ações reaJluul.as pela ges~o municipal na zona urbana e ru ral do munic1pio. Em 

conUnuldade faz usç da palavra a vereadora Katluscia Moraes que após corroborar com 

os moções e proposições apresentadas, a mesma agradece a gestão municipal pelo 

atendimento de seus pleitos na área de infraestrutura; destaca melhorias ,9 reformas em 

logradouros públlCO$ da cidade. bem como ações e pro,etos de amplleçao do hospital 

regional local e ao fim lnfom,a sobi,e convite para solenidade em homenagem a 

personalidades do munlclpio, mencionando o nome do ex-vel'El8CIOr Arenaldo Fernandes, 

in memoriam. Dando prosseguimento faz uso da palavra o vereador Riam Marcos, que 

Inicia sua fala mencionando a implantaçao do coman® de policia ambiental no m1,miclpio; 

destaca programação alusiva ao dia do soldad'o e do profissional de sallde na 1• lgrej 

Ballsla local. Após menciooar solenldade de entrega de oomendas pelo poder executivo 

munioipal, e destacar a eflc lênola e boa admlnlslração do h~pi1al regiOnal local , o vereador 

encerra concedendo aparte ao vereador presidente, que corroborou cem sua fale. Emo 

continuação faz uso da palavra o vereador Paulo Jeoyane que Inicia fazendo n1ençao 

aç(!es da gestão municipal na zona rural, como construção de muro do comil.ério da 

localidade Dois Irmãos, propondo nomeá-lo, por via da projeto de lei, de FRANCISCO 

RIBEIRO DOS SANTOS. Em acréscimo, infonna sobre projetos habt'lacionais e da 

apicultura na zona rural, via governo do estado e obras de abastecimento d'àgua pela 

Gestão Municipal nas localidades Pelúcio, Fechad!lo, Jaburu e outras. Em seguida faz uso 
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da palavra o vereador Adilson Ribeiro, que Inicia sua fala comen tando sobre a ocorrência 

de queimadas na reg ião amazônica e planos de privatizações pretendidos pelo governo 

federal; após se reportar a proposição apresentada pelo colega lsag Teles, de lemátíc.a 

semelhante ao apresentado reoentemente na assembleia legislativa do Estado, e ceder 

aparte a colega Kaliuscla Ribeiro, o mesmo concl,11 comentando sobre posslvel 

homsnagem e)(-companheiro de partido Chico do PT e o início das festividades religiosas 

do munlclplo. Na sequência faz uso da palavra o vereadoc Roslbal Ribeiro, que in icia 

destacando ações na localidade Dois tm,ãos, reivindicada pelo colega Paulo Jeovane, 

citadas em suá fala. Denu ncia a realização de obras pelo munlcipio, sem planilhas. 

orçamentárias; diz exl,stir uma adminislração para lela no municipio, com servidores 

contratados, em desconforme com a legislação e ao fim o vereador cobra a conclusão d& 

obras anunciadas e paralisadas no munlciplo, como refonT\a do açougue e estádio 

municipal. Nas conclusões dos discursos. laz uso da palavra, o vereador Kleisan 

Negrelrqs, que <:1Qradece inicialmente as moções e mefl9ÕeS referente a sua tia Gorete 

Negreiros, por sua recente perda; após aparte do vereador Roslbal Ribeiro, o mesmo faz_ 

menção ao projeto apresentado pelo colega lsag Teles, di;z;enc:fo de sua previsão a nível 

de Estado e sugestão de inclusão da Escola de Músicos da cidade; seguindo após dizer 

de erros ex'lstentes na adminislraçáo municipal, alguns referidos pelo coJega Roslbal 

Ribeiro, o vereador encerra lamentando a situação da saúde no Interior do Estado, dizendo 

da necessidade de uma UTI na região. Retomando, o senhor president& coloca em 

votação os requerimentos escrilos apresentados, os quais, foram apro11Bdos por 

unanimidade de votos. Após que o senhor presidente, declara então enoerrada 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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PORTARIA /OABIPREF. N" 025/2019 Eliseu Martim-PI, OS de setembro de 2019. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELISEV MARTINS, Estado do Piaul, 

no uso de S1185 atribuições legais que lhe confere o art. 67, inciso VI da Lei Orglnlca do 

Muni.c!pio de Elíseu M~PI. 

RESOLVE: 

l - Exonttar, MARIA DO SOCORRO BRITO DE ARAÚJO CABRAL, 

portadora do CPF 030.193.733·87, da fuoçlo de Sccret4ria Municipal de Adm.inlstraçlo e 

Planejamento do municlpio de EliwJ Martins - PI. 

II - Gabinete do Pref'elto M•aldpal de Ellaeu Marttu, aos dezenove dias 

do m& de agosto do ano de dois mil e dczcnovc,. 

D:êcmNCIA, 
PUBLIQUE-SE B 

CUMPRA-SE 
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