
 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 25 de 

fevereiro de 2019. 

Foi realizada na segunda-feira, 25 de fevereiro, a primeira Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes 

os vereadores (as): Ailton Costa, Catré, Darleia de Oliveira, Emir da Cerâmica, Maurício 

Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência dos vereadores Cobra, Emerson Cardoso, Júlio da Foto Layser, 

Irmão Leonardo e da Vereadora Alessandra Alvarenga. 

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

Vereador Irmão Leonardo (PSL) 

O Vice-Presidente da Câmara, vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – 

presidiu a sessão e abriu os trabalhos fazendo a leitura da ata da Sessão Anterior. 

Requerimentos: 

Requerimento 01/2019, do Gabinete do Vereador Nonato da Papelaria. Solicita saber 

o porquê da ausência do recolhimento de entulhos em vários bairros da cidade, em 

especial no bairro São José. 

Requerimento 01/2019, do Gabinete do Vereador Amir Alencar. Solicita 

esclarecimentos do Secretário de Cultura, Jessé Resplandes, sobre: 1) Quantas bandas 

foram contratadas para o carnaval; 2) quanto é a previsão de gastos para o carnaval, 

com discriminação das despesas; 3) se houve algum convênio com o Estado e o valor do 

mesmo; e 4) quanto foi gasto com festas desde o dia 01/01/2019. 

Grande Expediente 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que  é louvável o 

requerimento do vereador Nonato sobre a questão da falta de recolhimento de 

entulhos. Disse que o acúmulo de lixo também preocupa pela questão do aumento dos 

focos do mosquito que transmite a dengue. Disse que tem locais em que os entulhos já 



estão tomando a rua. Disse que foi abordado por um morador reivindicando melhoria 

da iluminação pública no Bairro São José. 

Maurício Dião disse que o requerimento do vereador Emir sobre a questão das festas é 

louvável. Disse que é importante que o secretário de cultura esclareça sobre a questão 

do que foi divulgado sobre 16 bandas para o carnaval, para que fique claro se será essa 

quantidade de bandas ou não. 

Maurício Dião disse que está preocupado com a situação da Estrada da Aroeira e da 

Estrada dos Mimosos, ambas já reivindicadas por ele em outras sessões.  

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que o requerimento 

que apresentou é produto de comentários sobre um áudio que ele ouviu nas redes 

sociais. Disse que o áudio gerou uma série de comentários de munícipes que residem 

em diversas partes do país. Disse que pode ter havido, por parte do secretário, um 

emprego das palavras de forma errada e que por isso tenha sido mal entendido. Disse 

acreditar que, quando o secretário mencionou que seriam 16 bandas no carnaval, na 

verdade ele poderia estar se referindo a 16 apresentações. Disse que mesmo que sejam 

16 apresentações ele ainda considera muito, diante das necessidades que se tem no 

município. Disse que o requerimento busca sanar também uma curiosidade, pois o 

orçamento do município não deixa claro a fonte de receitas para os eventos que estão 

sendo realizados. Disse que o que está previsto só dá para a folha de pagamento e 

material de expediente do dia a dia da Secretaria, não havendo dotação orçamentária 

para festas e outros eventos. Disse que é algo que a contabilidade deve esclarecer. Disse 

que ficam algumas perguntas, como: de onde está vindo o dinheiro para os eventos? 

quanto já foi gasto neste ano? de quanto será as despesas do carnaval? E, houve algum 

convênio com o Estado para a realização do carnaval?  

Emir da Cerâmica Disse que não tem a intenção de extinguir o carnaval e muito menos 

pedir para que o carnaval não seja financiado pelo município. Disse que pode haver o 

carnaval, mas sem o prejuízo das demais demandas do município. Disse que existem 

diversas demandas, como estradas e pontes, que ainda não foram atendidas, mas que 

para os eventos sempre tem dinheiro. Disse que o requerimento é para que ele e a 

população fiquem informados e esclarecidos sobre essas despesas com eventos. 

Emir da Cerâmica Disse que a Câmara está atenta à gestão municipal.  Disse que os 

vereadores tem limites legais de atuação, mas que os mesmos podem propor que é 

preciso diminuir os gastos com eventos e destinar recursos para outras áreas.  

Fala do Público  

O Presidente em exercício, Emir Alencar, destinou espaço para um membro do público 

se pronunciar e apresentar uma demanda. Werik Pires, repórter do site do Diário de 

Balsas, disse que uma pilastra de uma caixa d’água do bairro Vila Ceci começou a ceder 



e precisa de reparos. Disse que a caixa começou a vazar e que depois a pilastra começou 

a ceder. Disse que os moradores estão preocupados que a caixa d’água venha a cair. 

Emir Alencar disse que talvez o vazamento seja fruto do fato da estrutura ter cedido. 

Disse que, pelo que foi relatado, pode existir a possibilidade da caixa cair, caso nada seja 

feito. 

Considerações Finais 

Emir Alencar 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/

