
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 05 de 

novembro de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 05 de novembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes 

os vereadores (as): Ailton Costa, Catré, Cobra, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica,  

Irmão Leonardo, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência das vereadoras Alessandra Alvarenga e Darleia Oliveira e do 

Vereador Júlio da Foto Layser. 

Durante a sessão foram aprovados: O Projeto de Lei N° 007/2018, que altera o Art. 5° 

da lei N° 36/2010, que dispõe sobre o  Conselho Municipal de Educação de São 

Raimundo das Mangabeiras; e o Projeto de Lei N° 008/2018, que dispõe sobre abertura 

de crédito adicional especial no orçamento geral  do município e dá outras providências. 

Os projetos foram aprovados por unanimidade. 

Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão. 

Vereador Irmão Leonardo (PSL) 

O presidente da Câmara, vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo – abriu 

os trabalhos fazendo a leitura da ata da sessão anterior. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que esteve reunido com o Prefeito 

Municipal na semana passada, momento em que cobrou algumas a solução de algumas 

situações importantes para o município. Disse que o prefeito informou que iniciará as 

demandas urgentes do município, como reparos nas ruas e nas estradas vicinais. 

Ordem do Dia 

Irmão Leonardo disse esperar que a lei orçamentária seja votada no dia 03 de 

dezembro. Disse que o orçamento deste ano precisa indicar as fontes e que é 

importante os vereadores  a analisarem e identificarem qualquer alteração que julguem 

importantes, uma vez que o orçamento está menos genérico. 



Projeto de Lei N° 007/2018, que altera o Art. 5° da  lei N° 36/2010, que dispõe sobre o  

Conselho Municipal de Educação de São Raimundo das Mangabeiras. 

Irmão Leonardo disse que quando a lei N° 36 foi aprovada não foi colocado a previsão 

da quantidade de reuniões mensais ordinárias a serem realizadas pelo Conselho 

Municipal de Educação. Disse que a mudança na lei prevê, no mínimo, uma reunião 

ordinária mensal. 

Emir da Cerâmica disse que a alteração prevista no Art. 5° da Lei N° 36/2010 é algo 

importante e que, com a aprovação da alteração da lei, o Conselho passa a ser obrigado 

a realizar pelo menos uma reunião ordinária mensal. Disse que a disciplina quanto às 

reuniões ordinárias é importante. 

Votação do Projeto de Lei N° 007/2018: 

Ailton Gomes Costa-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Emerson Carvalho 

Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Mauricio 

Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim; 

O projeto foi aprovado com 07 votos. 

Projeto de Lei N° 008/2018, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no 

orçamento geral do município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras 

providências. 

Emir da Cerâmica disse que a lei remaneja recursos de uma função para outra. Disse 

que, como os créditos adicionais foram limitados pela Câmara em 50%, é preciso que o 

executivo informe a necessidade e de onde os recursos serão remanejados.  Disse que 

o projeto deixa claro que para atender as necessidades de uma função é preciso suprimir 

recursos de outra área.  Disse que a lei segue a recomendação da legislação e não vê 

objeção em votar a matéria. Disse que o remanejamento totaliza R$ 22.000,00 (vinte e 

dois mil reais) para atender necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

sendo que esse recurso será remanejado do gabinete do prefeito. 

Votação do Projeto de Lei N° 008/2018: 

Ailton Gomes Costa-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Emerson Carvalho 

Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Mauricio 

Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim; 

O projeto foi aprovado com 07 votos. 

Considerações Finais 

Emir da Cerâmica disse que no orçamento para 2019 prevê compra de máquinas. Disse 

que esteve em uma oficina na semana passada e observou diversas máquinas e veículos 

em manutenção e que observa-se o sucateamento dessas máquinas. Disse observar que 



seria mais prudente a locação do maquinário. Disse que no orçamento é possível ampliar 

as despesas com estradas vicinais e reduzir os recursos para a aquisição de máquinas e 

veículos novos. 

Irmão Leonardo disse que a situação da frota de máquinas do município é algo que 

merece reflexão.  Disse que as máquinas quebram muito. Disse que o custo com 

manutenção é alto e a produtividade é baixa. Disse observar muitos erros na operação 

do maquinário. Disse que hoje a maioria das gestões opta por terceirizar, pois os custos 

acabam sendo menores. Disse que o povo precisa do maquinário e o mesmo fica a maior 

parte do tempo inoperante. Disse que a gestão deve disciplinar os tipos de serviços que 

serão disponibilizados ao povo. Disse que viu um relato de um produtor indignado 

porque não tinha máquina pública para roçar o pasto de sua fazenda e que talvez esse 

não deva ser um tipo de serviço a ser disponibilizado pela prefeitura. 

Irmão Leonardo agradeceu a presença de todos os vereadores e do público e não 

havendo mais nada a tratar declarou encerrada a sessão. 

As sessões Ordinárias da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras são 
realizadas às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e são abertas ao público.  

Às quartas-feiras, é feita a transmissão de resumo das sessões pela Rádio Comunitária 
FM Rio Neves, a partir das 10:30 horas. A rádio transmite na frequência 87,9 MHz, 
podendo ser ouvida também pela internet em www.fmrioneves.com.br  

http://www.fmrioneves.com.br/

