
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 14 de maio de 

2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 14 de maio, 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, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Irmão 

Leonardo, Maurício Dião. 

Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga e dos Vereadores Emir da 

Cerâmica, Júlio da Foto Layser e Nonato da Papelaria 

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 e  das correspondências. 

Foi feita leitura de convite do governo do Estado convidando os vereadores para 

participarem da vinda do Governador Flávio Dino a Balsas, onde participa da abertura 

do Agrobalsas, no dia 15 de maio.  

Foi feito convite aos vereadores para que participem de um dia de campo acadêmico, 

na manhã o dia 15 de maio, na sede da Fazenda Santa Luzia, no Município. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que ficou feliz por presenciar uma grande 

festa em homenagem ao Dia das Mães, promovida pela Prefeitura. Parabenizou o 

Prefeito pelo sorteio de duas motocicletas. Disse que as sorteadas foram pessoas que 

realmente tinham necessidade. Disse que a festa deixou as mães satisfeitas. 

Cobra disse que recebeu cobrança de um morador do Povoado Onça, relatando sobre a 

paralização da construção do poço artesiano do Povoado. Disse que ficou preocupado 

com a possibilidade da obra parar. Disse que ligou para o dono da empresa e que 

recebeu a informação de que a obra parou provisoriamente por falta de revestimento, 

mas que a obra continuaria. Disse que depois recebeu ligação do dono da empresa 



informando que o revestimento para o poço já havia sido liberado e que a obra 

continuaria. 

Cobra disse que recebeu reivindicação sobre a estrada do Povoado Onça. Disse que um 

morador informou que os alunos estão correndo risco ao serem transportados pela 

estrada. Pediu que a estrada seja recuperada de forma emergencial. 

Cobra disse que foi ao Banco do Brasil e que ao adentrar a agência o povo pediu que os 

vereadores reivindiquem melhorias no atendimento, para que seja colocado mais 

dinheiro nos caixas, para que o povo não fique sem dinheiro aos finais de semana. Disse 

que conversou com a gerente e que a mesma pediu que seja solicitado ao prefeito 

municipal que os pagamentos da prefeitura não sejam feitos todos de uma vez. Disse 

que foi sugerido que o pagamento seja feito por setor, ao longo de uma semana, o que 

diminuiria o tumulto na agência nos dias de pagamento da Prefeitura. Solicitou que seja 

feito um convite à gerente da agência para que esclareça aos vereadores sobre os 

serviços do Banco do Brasil no Município, como, por exemplo, sobre a forma de 

atendimento aos clientes e o tempo que os mesmos ficam na fila para serem atendidos.   

Cobra convidou todos os vereadores para participarem de um evento na Fazenda Santa 

Luzia, um Dia de Campo, neste dia 15 de maio.  

Cobra disse que ligou para um servidor da Caema  para saber sobre a ampliação do 

sistema de abastecimento de água de São Raimundo das Mangabeiras. Disse que o 

mesmo informou que a ampliação do sistema do Município já foi aprovada. Disse que 

pediu que a obra em Mangabeiras seja priorizada. 

Irmão Leonardo disse que não é favorável que a Prefeitura priorize o  pagamento de 

uma secretaria ou de outra, pois isso poderia desagradar alguns servidores, mas que se 

programe para liberar o pagamento no meio da semana, para que facilite ao banco 

atender a todos os correntistas. 

Irmão Leonardo disse esteve na delegacia de Polícia local visitando o novo delegado da 

Policia Civil no Município, o Dr Clécio Zottis. Disse que convidou o delegado para 

comparecer à Câmara.  

 Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – Disse que a situação da 

água causa transtorno. Disse que já cansou de falar sobre a situação da água da Caema, 

que o problema é competência do governador e dos deputados. Disse que alertou o 

povo que era preciso cobrar do governo solução para o problema. Disse que o 

Governador esteve no município e que ninguém se manifestou sobre o problema. Disse 

que o povo deve fazer força junto com os vereadores para reivindicar as melhorias  que 

são de competência do governo do estado. Disse que o governador nunca manifestou 

interesse em conversar com os vereadores. Disse que queria conversar com o 

governador para abordar esse problema da Caema. Disse que a questão da água deve 



ser prioridade. Disse que existem relatos de que tem vezes que a água chega às casas 

com uma tonalidade barrenta. Disse que não tem telefone do governador, nem de 

deputado estadual ou federal. Disse uma vez pegou um telefone de um deputado, mas 

que o mesmo ainda deu um numero errado. Disse que a cobrança da água  da Caema 

deve ser feita pelos deputados.  Disse que o problema está se agigantado. 

Cobra – aparte – disse que a fala do vereador Emerson está correta. Disse que gostaria 

de ter se pronunciado quando da vinda do governador para falar sobre o problema do 

abastecimento de água. 

Emerson Cardoso disse que quando a responsabilidade é dos vereadores estes lutam 

para resolver o problema, como na questão da limpeza pública, que teve as devidas 

cobranças, culminando com a mudança da empresa e com o inicio da melhoria do 

serviço. Disse que a questão da Caema é algo que depende de toda a sociedade. Disse 

que esta deve se organizar para cobrar dos representantes, ainda mais agora que iniciará 

o período eleitoral.  Disse observar avanços no governo de Flávio Dino, principalmente 

na Segurança pública e na valorização salarial dos servidores, mas que faltam avanços 

na região sul do estado. Disse que o governador tem o voto pessoal dele, mas que, se 

não houver uma conversa com os vereadores, principalmente para debater o problema 

do abastecimento de água da cidade, ele não pedirá voto para Flávio Dino.  

Irmão Leonardo disse que um professor agradeceu a ele pelas cobranças que a câmara 

já fez com relação à água do Bairro Vila Ceci, pois agora o bairro tem água. Disse que 

observou uma situação de desperdício de água no Bairro Vila Ceci, algo que demonstra 

uma falta de conscientização. Disse que a eleição está chegando, mas que muitos 

eleitores acabam querendo votar por questões pessoais e não pelos problemas 

coletivos, o que é lamentável.  

Darleia Oliveira (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – pediu que seja feita a troca 

de lâmpadas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Disse que o servidor 

responsável pelo serviço deve tomar as providências para a solução dos problemas na 

iluminação pública.  Disse que é preciso solução quanto aos problemas nas estradas 

vicinais. Disse  que é preciso tapar um buraco na  estrada da localidade Santo Antônio, 

pois o mesmo está dificultando a vinda dos alunos para a escola, tendo os mesmos que 

se deslocarem a pé por um percurso longo. 

Irmão Leonardo disse que a questão das estradas é um problema sério. Disse que os 

vereadores estão fazendo as cobranças e que o prefeito já se comprometeu em 

solucionar os problemas. Disse que são muitas estradas para serem recuperadas. 

Parabenizou todas as mães pela passagem do Dia das Mães. Parabenizou também as 

mães sorteadas durante o evento das Mães promovido pela Prefeitura Municipal, no 

sábado, dia 12 de maio, duas das quais com motocicletas. 



Considerações finais 

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  


