
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 04 de 

dezembro de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 04 de dezembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes 

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

Irmão Leonardo, Mauricio Dião, Nonato da Papelaria e Professor Edivaldo. 

Justificada a ausência do Vereador Júlio da Foto Layser – Por estar em Brasília para 

participar do 10º congresso Brasileiro de Vereadores e da Conferência Nacional de 

Assistência Social – e da Vereadora Alessandra Alvarenga.   

Durante a Sessão foi aprovado o Projeto de Lei Nº 023/2017, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual (PPA) para o período 2018-2021 no Município de São Raimundo das 

Mangabeiras e dá outras providências. 

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 última sessão, fez leitura da correspondências e 

apresentou informes. 

Foi feita a leitura do oficio nº 08/2017, da Vereadora Darleia, solicitando prorrogação 

de licença maternidade por mais 60 dias, conforme assegura a legislação municipal, a 

partir de 11 de dezembro de 2017. 

Foi feita a leitura do oficio nº 101/2017, do Gabinete do Prefeito Municipal, 

respondendo indicações dos vereadores Júlio da Foto Layser e Catré. 

Foi feita a leitura do oficio nº 2167/2017, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), 

encaminhando cópia do despacho 66/2017 com informações dos processos das contas 

anuais de governo e contas de gestão do município de São Raimundo das Mangabeiras, 

entre 2007 e 2016.  



Irmão Leonardo informou que esteve no Tribunal de Contas buscando informações 

sobre as prestações de contas. Disse que a resposta ao requerimento feito pela Câmara 

orienta a câmara a como ter acesso aos processos de forma eletrônica. Disse que os 

processos serão impressos e colocados em ordem para que sejam votados. 

Irmão Leonardo informou que foi à agencia da Caixa Econômica Federal em Balsas, onde 

foi bem atendido pelo gerente da agência. Disse que o gerente manifestou interesse em 

firmar parcerias em São Raimundo das Mangabeiras. Disse que o gerente disse que 

gostaria de vir ao município apresentar os produtos oferecidos pela Caixa, bem como 

ter uma reunião com o prefeito. Disse que uma das conversas versou sobre a 

possibilidade da Câmara trabalhar com a Caixa Econômica e que essa possibilidade será 

dada aos servidores que queiram ter seus proventos recebidos na Caixa. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 028/2017, que dispõe sobre o tempo de 

atendimento ao público nas agências bancarias, loterias e correios estabelecidos no 

Município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que na última sessão fez requerimento 

reivindicando que fosse pedido os mapas dos lotes doados no Bairro Cidadão. Disse que 

continuará fazendo essa reivindicação. Disse que o loteamento é para as pessoas que 

não têm residência. Disse que o requerimento deve ser colocado em prática e a 

Assistência Social deve enviar o mapeamento dos lotes para a Câmara para ser analisado 

pelos vereadores. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – solicitou que seja feita a 

recuperação de uma estrada na região da Piaçaba, que dá acesso à localidade Aroeira, 

e de outra estrada na região da localidade Ferrugem. Disse que é preciso um quebra-

molas na travessa da Rua Paissandu com a Rua Rio Branco, bem como operação de tapa 

buracos na Rua Rio Branco. Disse que é preciso tapa buracos, também, até o Cachoeira. 

Maurício Dião disse que a ponte que dá acesso a diversas chácaras na região da Serrinha 

precisa de manutenção. Solicitou que seja tapado um buraco em uma estrada entre as 

localidades Cabeceira e Pedra Grande.  

Emir da Cerâmica (PDT)  

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que no domingo, por 

volta das 18h, esteve no Povoado Morro do Chupé, que está em festejo. Disse que 

dentro da festividade está ocorrendo uma série de outros eventos. Disse que observou 

algumas cenas de violência, desde cedo quando foi realizada uma cavalgada. Disse que 

uma pessoa estava com o carro estacionado e que um sujeito de fora bateu no carro e 



ainda ficou desafiando o dono do carro batido. Disse que mais tarde alguns ficaram 

empinando motocicletas e que quase atropelaram uma senhora, o que gerou confusão. 

Disse que recebeu a informação que havia sido feito o pedido da presença da Polícia 

Militar ao evento, mas que a Polícia não compareceu. Disse que é preciso a presença da 

polícia de forma mais efetiva nos povoados durante os festejos. Disse que existe 

preocupação e insegurança nas pessoas que precisam do estado para fazer a sua 

proteção, principalmente quem tem propriedades rurais, que também não podem ter 

armas em casa. Disse que em determinadas situações, como nos festejos, poderia ser 

feito parceria entre a Polícia e a Prefeitura para garantir a segurança.  

Ordem do Dia 

Projeto de Lei Nº 023/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período 

2018-2021 no Município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências. 

Emir da Cerâmica disse que o plano tem vigência entre 2018 e 2021, sendo um 

norteador da forma como o executivo municipal irá fazer as suas despesas. Disse que, 

no projeto, destaca-se os programas, as diretrizes, os objetivos, as ações e metas. Disse 

que este detalhamento é feito em todas as rubricas, secretarias e programas existentes.  

Emir da Cerâmica fez leitura do relatório e do voto do relator da comissão de Finanças 

e Orçamento. Fez leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O relatório 

e o parecer foram favoráveis à aprovação do projeto. 

Votação: Ailton Gomes Costa-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Edivaldo 

Ferreira Guimarães-Sim; Emerson Carvalho Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; 

Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira 

de Morais-Sim. 

Aprovado com 08 votos.  

Considerações finais 

Irmão Leonardo fez leitura de convite enviado pelo Pastor Deusamar, do Povoado Vale 

Verde, convidando os vereadores para as festividades da Igreja Assembleia de Deus 

Comadesma, nos dias 09 e 10 de dezembro. 

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/

