Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 27 de
novembro de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 27 de novembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara
de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes
os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Emir da Cerâmica,
Emerson Cardoso, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Mauricio Dião, Nonato da
Papelaria e Professor Edivaldo.
Durante a Sessão, foi votado e aprovado o Projeto de Lei Nº 022/2017, que estima a
receita e fixa a despesa do Município de São Raimundo das Mangabeiras para o ano de
2018, Lei Orçamentária Anual (LOA).
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 pedindo que fosse a leitura da ata da última sessão, fez leitura da
correspondências e apresentou informes.
Foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº 027/2017, que dispõe sobre a criação do comitê
de mortalidade materna e do comitê de prevenção ao óbito infantil no Município de São
Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências.
Foi feita a leitura de requerimento dos Vereadores Luís Gomes Costa, Emerson Carvalho
Cardoso e Emir Ferreira de Alencar, solicitando que o poder executivo apure a existência
de ilegalidades por parte de beneficiários de lotes no Bairro Cidadão, como venda e
aluguel. O requerimento solicita que seja enviado oficio à Secretaria de Assistência
Social para que informe a relação de todos os beneficiários de lotes, bem como a
localização dos mesmos.
Irmão Leonardo informou que a revisão da lei orgânica e do regimento interno está em
fase de conclusão da elaboração da proposta. Disse que dentre as propostas de
mudanças estará um maior controle quanto aos projetos de lei que dão entrada na
Câmara em regime de urgência.

Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que o requerimento que apresentou pede
um esclarecimento sobre o loteamento que foi doado objetivando tirar muitas pessoas
do aluguel, pessoas que não podiam adquirir um lote. Disse que recebeu várias
denúncias e reivindicações de pessoas que moram de aluguel e que não foram
contempladas com lote. Disse que no dia a dia recebe denúncias de que pessoas estão
comprando lotes no loteamento. Disse que a lei que rege o loteamento deve ser
cumprida. Disse que na gestão anterior foram doados cerca de 250 lotes e que apenas
cerca de 20% foi construído. Disse que tem beneficiários morando em Goiânia, outros
venderam o lote. Disse que o requerimento solicita todos os mapas do loteamento para
que seja criada uma comissão de vereadores para analisar a situação. Disse que recebeu
a denúncia de que existem pessoas pagando aluguel no Bairro Cidadão e que isso é uma
injustiça. Disse que se for comprado que alguém que tem casa comprou lote no bairro,
esse lote deve ser doado para outra pessoa. Disse que é injusto alguém comprar lote no
Bairro Cidadão, objetivando lucrar no futuro, enquanto tem muitas pessoas pagando
aluguel.
Cobra disse que conheceu uma empresa de Pernambuco que perfura poço barato e
rápido, e que a essa está operando em Loreto. Disse que recebeu a informação de que
a máquina que vai perfurar poços no município deve chegar nesta semana. Disse que os
vereadores devem acompanhar a situação e reivindicar que as obras sejam executadas.
Irmão Leonardo disse que outro problema no Bairro Cidadão é com relação às casas
populares, que também estão sendo negociadas.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que na sexta-feira
passada ele e o presidente Irmão Leonardo estiveram no posto de atendimento da Caixa
Econômica Federal no Município. Disse que foi aprovada pela Câmara isenção fiscal à
Caixa para que ela prestasse diversos serviços. Disse que a estrutura da unidade teria
que ter um gerente, um técnico bancário e um caixa, no mínimo, mas que hoje só tem
um funcionário com a função de caixa. Disse que quando o cliente vai à agencia requerer
um serviço se depara com grandes filas. Disse que a população está sendo prejudica com
o déficit de funcionários. Disse a agência atende clientes de vários municípios próximos,
como Sambaíba, Loreto, São Felix de Balsas, Fortaleza dos Nogueiras e outros. Disse que
muitos serviços só são possíveis de resolver em Balsas. Sugeriu que os vereadores
conversem com o executivo para ver se é possível o município transferir alguns serviços
para a Caixa Econômica, desde que o banco garanta que haverá a ampliação dos
serviços. Disse que se não houver alguma atitude nesse sentido o ponto de atendimento

poderá até fechar. Disse que se houver uma ampliação dos serviços, o posto poderá
funcionar como agencia e assim o horário de atendimento bancário poderia ser
ampliado no município. Defendeu que seja votado o projeto de lei que trata da questão
do cumprimento do tempo de atendimento bancário.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – requereu que seja
implantada a iluminação pública entre a AABB e a Beira Rio. Disse que é preocupante a
quantidade de acidentes que estão ocorrendo no cruzamento entre as ruas Rio Branco
e Paissandu, principalmente nos finais de semana. Solicitou que o poder executivo
implante imediatamente quebra-molas no cruzamento entre as ruas Rio Branco e
Paissandu. Solicitou que seja construído um retorno na Avenida Edison Lobão, no Bairro
Vila Ceci. Disse que as pessoas estão passando por cima do meio fio, uma vez uma existe
uma incoerência técnica no projeto executado.
Emerson Cardoso disse concordar com o Vereador Emir quanto a ausência de serviços
no posto de atendimento da Caixa Econômica Federal no Município. Defendeu que seja
enviado oficio à Caixa Econômica cobrando a ampliação dos serviços. Disse que o que é
oferecido no posto é possível fazer pelo celular, o que faz com que os serviços mais
importantes continuem sendo feitos em Balsas.
Emerson Cardoso disse que a questão dos lotes no Bairro Cidadão deve ocorrer dentro
da lei.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – apresentou a indicação nº
04/2017, pedindo que sejam repostas lâmpadas no local conhecido como birosca, bem
como corrimão no alto da travessa Serra Costa. Disse que esses dias passando pela
birosca, à noite, pôde observar que falta iluminação na beira rio. Pediu que a iluminação
seja colocada dos dois lados da beira rio, o que serve para a segurança dos
frequentadores do local. Disse que o corrimão para a Travessa Serra Costa é necessário,
pois a rua foi asfaltada, mas algumas casas ficaram em um alto, o que costuma causar
quedas de crianças.
Júlio da Foto Layser disse que visitou o posto de atendimento do Banco Bradesco e que
ficou sabendo que existe a previsão de que o posto de atendimento seja transformado
em uma agência de negócios do Banco. Disse que questionou ao gerente sobre o horário
de funcionamento e que recebeu a informação de que se o Banco do Brasil quisesse
atender até às 15 horas não teria problema. Disse que após a ampliação dos serviços do
Bradesco os vereadores poderão cobrar a ampliação do horário do Banco do Brasil.
Júlio da Foto Layser disse, quanto aos lotes do Bairro Cidadão, que conseguir a lista não
é difícil. Sugeriu que seja questionado também ao setor de tributos se alguém que

recebeu lotes já transferiu o mesmo. Disse que o poder executivo deve entregar os lotes
que já foram doados.
Professor Edivaldo (PSDB)
O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – pediu que o poder
executivo realize vistoria em alguns postes de algumas ruas do Bairro São Francisco, que
estão no escuro, como parte da Rua 13 de Maio. disse, sobre a questão da Avenida
Edison Lobão, n o Bairro Vila Ceci, que cobrou solução para o caso quando da construção
do meio fio sem retorno. Disse que o problema é sério.
Professor Edivaldo disse, quanto aos lotes e casas do Bairro Cidadão, que a injustiça
começou quando os lotes foram distribuídos. Disse que a distribuição foi realizada sem
que se fizesse um levantamento se a pessoa que estava recebendo precisava ou não do
terreno. Disse que outro problema é a falta de infraestrutura para as pessoas morarem
no Bairro, começando pela questão do abastecimento de água e pavimentação asfáltica.
Pediu que o prefeito observe quem recebeu lote e que já tem lotes.
Professor Edivaldo disse que muitas ruas estão esburacadas e pediu que o prefeito
providencie um tapa buracos para as ruas que estão quase intrafegáveis.
Júlio da Foto Layser – aparte - disse que todas as ruas que não têm asfalto serão
asfaltadas e as que necessitarem serão recapeadas.
Professor Edivaldo disse que faltou algo mais concreto quanto às obras dos poços
artesianos anunciadas pelo governador. Disse que a empresa que venceu a licitação é
muito fraca. Disse que o governo do estado já deveria ter corrigido a situação.
Professor Edivaldo disse que pediu em umasessão anterior que seja feita a limpeza da
quadra de esportes. Disse que tem muito lixo, falta vigia e portões.
Professor Edivaldo disse que sabe que o prefeito está enviando tratores para fazer
aração de terra em vários lugares do município. Pediu que a pessoa encarregada faça
um mapeamento para que, quando a máquina for para uma determinada região, seja
feito todo o trabalho que precisa, sem ter que precisar voltara futuramente, o que
economiza recursos.
Ordem do Dia
Projeto de Lei Nº 022/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São
Raimundo das Mangabeiras para o ano de 2018, Lei Orçamentária Anual (LOA).
Emir da Cerâmica disse que durante a análise do projeto orçamentário foi constatado
que o orçamento em si trazia algumas imperfeições com relação a estrutura
administrativa do município, que se altera vez por outra conforme a orientação do
executivo, criando, extinguido ou denominando diferentemente secretarias. Disse que
não havia previsão orçamentária para a pasta da cultura e desporto e lazer. Disse que,

com isso, essas pastas foram desmembradas da Secretaria de Educação. Disse que a
mensagem inicial tinha uma previsão de despesa de R$ 63.385.140,49 e que na
reformulação, o orçamento ficou em R$ 63.346.095,00. Disse que o orçamento passou
a ter no seu conjunto as peças especificas que dizem respeito à cultura, com orçamento
de R$ 991.374,02. Disse que o desporto e lazer ficou com orçamento de R$ 116.000,00.
Disse que algumas previsões foram inseridas, como a questão da brigada de incêndios e
da compra de terrenos. Disse que a análise se prendeu à essas adequações. Disse que
foi mantido a questão dos créditos suplementares em 50%.
Emir da Cerâmica fez leitura do relatório e do voto do relator da comissão de Finanças
e Orçamento. Fez leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Os
relatórios foram favoráveis à aprovação do projeto.
Votação: Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freira-Sim; Ariosvaldo
Costa Botelho (Catré)-Sim; Edivaldo Ferreira Guimarães-Sim; Emerson Carvalho
Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes
Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de MoraisSim.
Aprovado com 10 votos.
Considerações finais
Irmão Leonardo encerrou a sessão ordinária e convocou Sessão Extraordinária para
votação do requerimento dos vereadores Cobra, Emir da Cerâmica e Emerson Cardoso.
O requerimento solicita que o poder executivo apure a existência de ilegalidades por
parte de beneficiários de lotes no Bairro Cidadão, como venda e aluguel. O
requerimento foi aprovado por unanimidade.
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

