Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 20 de agosto
de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 20 de agosto, 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, Emir da Cerâmica, Irmão
Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga e do Vereador Emerson
Cardoso.
A sessão contou com a presença da Secretária Municipal de Meio Ambiente, Joanice
Costa, e do Diretor Geral do IFMA Campus São Raimundo das Mangabeiras, Jânio
Fernandes.
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 leitura da ata da sessão anterior e das correspondências.
Irmão Leonardo informou que a presença do diretor do IFMA à sessão era para tratar
sobre uma proposta de um projeto de lei referente à regulamentação do transporte
alternativo de mototaxi. Disse que foi à Procuradoria do Município para falar sobre o
projeto de lei e que assim que o projeto for enviado à Câmara será debatido e votado.
Disse que a vinda do professor Jânio reforça a importância do projeto e que o mesmo
explicará melhor sobre a necessidade da lei.
Jânio Fernandes – Diretor Geral do IFMA Campus São Raimundo das Mangabeiras –
disse que vem dialogando desde o ano passado com a Procuradoria Geral do Município
no intuito de que seja regulamentado o transporte de pessoas por mototaxi no
Município, o que pode ser feito através de um decreto/lei. Disse que a regulamentação
deve estabelecer o valor das corridas de mototaxi no Município. Disse que a lei ajudará
os servidores do IFMA a terem como acessar o auxilio transporte utilizando o serviço de
mototaxi. Disse que o Município não será onerado com a lei.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que tomou conhecido
há poucos dias sobre a preocupação dos servidores do IFMA quanto à aprovação de uma
lei regulamentando o serviço de mototaxi e que se comprometeu em ajudar a fazer com
a que alei seja enviada pelo executivo à Câmara. Disse que já foi à Procuradoria do
Município para saber do andamento da proposta. Disse que o prefeito também já está
sabendo da questão. Disse que no Município a profissão de mototaxista já foi aprovada
e que a regulamentação do serviço é importante também para os profissionais que
exercem essa atividade.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que sugeriu que seja
feita uma regulamentação geral do transporte público no Município e não apenas o
serviço de mototaxi. Disse que existem casos em que determinadas atividades são
exploradas sem que haja uma legislação devida. Disse que, como a matéria tem cunho
financeiro, cabe ao executivo propor a lei, caso contrário, o poder legislativo poderia
agir de forma mais rápida.
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que a lei proposta pelos servidores do
IFMA é muito importante. Disse que é importante que a lei deixe claro os valores
cobrados entre a sede o IFMA.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que os servidores do IFMA
podem contar com o seu apoio para a aprovação da lei que foi sugerida. Disse que tudo
o que é de bom para o Município ele apoia. Pediu à presidência que ajude a fazer com
que a lei chegue à Câmara com a maior brevidade possível.
Irmão Leonardo disse observar consenso entre os vereadores para que a lei seja
aprovada com rapidez, ficando dependendo apenas do envio da lei à Câmara por parte
da Procuradoria Geral do Município. Disse acreditar ser possível votar a lei na primeira
quinzena de setembro.
Irmão Leonardo disse que a presença da Secretária de Meio Ambiente é importante
para debater sobre a problemática das queimadas. Disse que muitas pessoas têm a
cultura no Município de atear fogo nos dias 07, 17 e 27 de agosto e no dia 07 de
setembro.
Emir da Cerâmica agradeceu à Secretária Joanice Costa por ter atendido ao pedido
formulado pela Câmara. Disse que o problema climático é um problema de toda a
humanidade. Disse que a cada ano convive-se com as queimadas, alguns anos com mais
e outros com menos intensidade, mas sempre com resultados desastrosos. Disse que no
ano passado o Ministério Público entrou em contato com o executivo devido a grandes

focos de incêndios que ocorreram. Disse que em 2017 conseguiu um modelo de um
convênio firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente
do Piauí, visando o combate aos incêndios florestais. Disse que no Município de Baixa
Grande do Ribeiro/PI foi formada uma brigada de incêndio envolvendo órgãos públicos
e a iniciativa privada. Disse que recentemente foi abordado por um produtor que fez
uma denúncia antecipada de uma pessoa que tem uma roça pronta para colocar fogo,
sendo que no ano passado a mesma pessoa ateou fogo e causou prejuízos aos vizinhos.
Disse que gostaria de saber da Secretária o que vem sendo feito com relação à questão
da educação ambiental, bem como sobre como o produtor rural deve proceder com
relação às queimadas controladas no Município. Disse que é preciso saber o que vem
sendo feito para inibir as queimadas irresponsáveis e criminosas. Disse que é preciso
envolver o Ministério Público para que fique informado da problemática.
Joanice Costa – Secretária Municipal de Meio Ambiente – disse que a Secretaria de Meio
Ambiente e o Governo Municipal como um todo têm preocupação com relação à
problemática das queimadas. Disse esperar contar com o apoio da Câmara Municipal
para unir forças em prol do combate às queimadas. Disse que o número de queimadas
aumenta nesta época do ano devido ao clima da região, mas também devido à cultura
popular de queimar áreas para o plantio. Disse que as queimadas para as roças e pastos
devem ter controle, com aceiros e o devido cuidado para que o fogo não se alastre. Disse
que com as queimadas a terra fica mais pobre em nutrientes e que muitos animais
morrem, além de poluírem o ar e prejudicar a saúde humana. Pediu que os agricultores
tenham cuidado para que as queimadas que fazem sejam totalmente controladas.
Lembrou que queimada sem controle é crime ambiental. Disse que faltam leis
municipais que tratam de multas para os infratores ambientais.
Joanice Costa disse que a estrutura da Secretaria é pequena, mas que buscou parcerias.
Disse que esteve na Secretaria de Educação para que o assunto das queimadas seja
trabalhado nas escolas. Disse que a Secretaria de Agricultura em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente está fazendo o plano de desenvolvimento rural
sustentável e que nas discussões do plano será debatido a problemática das queimadas.
Disse que também esteve na Promotoria de Justiça pedindo apoio ao Promotor Thiago
Barbosa, o que resultou em uma recomendação sobre as queimadas. Disse que
conversou também com o comandante da Policia Militar. Disse que esteve na Rádio FM
Rio Neves fazendo palestra sobre as queimadas. Disse que esteve no IFMA solicitando
parceria para que as queimadas sejam trabalhadas em sala de aula. Disse que esteve
também nas igrejas. Disse que nos primeiros anos do governo do Francismar Carvalho o
município contou com uma brigada de incêndios, em parceria com o Governo Federal,
mas que a parceria foi encerrada pelo Governo Federal.
Irmão Leonardo perguntou se a Secretaria teria suporte para atender algum produtor
rural quanto a ocorrências de queimadas descontroladas. Questionou se existe algum
diálogo com a Secretaria de Infraestrutura para atender a demandas emergências.
Questionou se seria possível o município reativar a brigada de incêndios, aproveitando

as pessoas que já trabalharam nessa função em outra época. Disse acreditar que seria
possível o município manter esses profissionais com recursos próprios.
Emir da Cerâmica Questionou se a Secretaria entrou em contato com grandes empresas
do município, como Risa e Brasilagro, para firmar parcerias para o combate a incêndios
de maiores proporções, pois algumas empresas têm estrutura própria para o combate
a incêndios.
Joanice Costa disse que vai procurar as empresas sugeridas pelo vereador Emir para ver
a possibilidade de fazer parcerias. Disse que apresentará as colocações feitas pelo
vereador Irmão Leonardo ao prefeito municipal para ver se o município consegue
manter a brigada.
Júlio da Foto Layser sugeriu que, além da parceria com os agentes de saúde, pois visitam
muitas pessoas no interior, assim como com os padres e pastores, seja feita parceria
com a Secretaria de Agricultura, que fará visitas às comunidades para planejar o
gradeamento das terras. Disse que é importante mobilizar as pessoas sobre o problema
das queimadas. Disse que, infelizmente, o problema é algo cultural. Disse que as ações
podem envolver a parceria com outros órgãos, como a proposta de parceria com a
Secretaria de Agricultura. Disse que a cada ano o problema das queimadas se intensifica.
Joanice Costa disse que a Secretaria de Meio Ambiente já fez a parceria com a Secretaria
de Agricultura para as visitas às comunidades, momento em que será debatido com os
moradores sobre a problemática das queimadas. Disse que sempre orienta às pessoas
que se sintam prejudicadas pelas queimadas para que façam uma ocorrência policial e
busquem os meios legais para serem ressarcidos.
Irmão Leonardo sugeriu que, além de incentivar às pessoas que se sentirem
prejudicadas a registrarem ocorrência na delegacia, seja feito o registro na secretaria
dos casos, para que a mesma também possa investigar.
Cobra parabenizou o vereador Emir pelo convite à Secretária e parabenizou à Secretária
por comparecer à sessão. Disse que os esclarecimentos da Secretária foram muito
importantes e esclarecedoras. Disse que é importante haver um trabalho nas escolas
visando fazer com que os alunos sejam porta-vozes para alertarem os pais para que não
façam queimadas de forma irresponsável.
Jânio Fernandes disse que as queimadas requerem preocupação continua e que um
trabalho precisa ser feito visando amenizá-las. Ressaltou que, no último concurso
público, o município não disponibilizou nenhuma vaga para técnico em meio ambiente,
um dos cursos que o Campus do IFMA oferece. Disse que poderia haver parceria entre
a Secretaria e os grandes produtores visando criar um cronograma que pudesse ajudar
a minimizar as queimadas. Disse que o Campus do IFMA já sofreu com incêndios. Disse
que o IFMA está à disposição para ajudar no que estiver ao alcance da instituição, como

disponibilizando servidores especializados para fazerem palestras relacionadas às
queimadas.
Irmão Leonardo manifestou preocupação com o tamanho da área a ser limpa para
estacionamento na cavalgada deste ano, pois viu no ano passado muitos carros
estacionados em cima de capim seco, o que favorece um incêndio que pode afetar os
veículos e até as pessoas que vão frequentar o evento.
Ordem do Dia
Projeto de Lei do Legislativo Municipal nº 01/2018, que dispõe sobre a criação do Dia
Municipal do Vaqueiro de São Raimundo das Mangabeiras e dá outros providencias. A
lei estabelece O Dia do Vaqueiro no dia 30 de agosto.
Júlio da Foto Layser disse que a lei cria o Dia Municipal do Vaqueiro e que os feriados
dos dias 30 e 31 de agosto continuam, conforme lei de 1988. Agradeceu ao apoio dado
pelos demais vereadores em apoiar o nome da lei como Vicente Correa.
Irmão Leonardo disse que a comemoração do Dia do Vaqueiro deve ser um evento de
natureza cultural, sem conotação política partidária.
Emir da Cerâmica disse que a ideia de retirar o dia 30 como feriado foi retirada de pauta.
Disse que a crise econômica está grave e que a produtividade do trabalhador brasileiro
é pequena. Disse que deveria ter sido discutido o fim do feriado no dia 30. Quanto à lei
do Dia do Vaqueiro, disse que é preciso cultivar a cultura para que a identidade do povo
não seja perdida. Disse que a interiorização do Brasil ocorreu através da criação de
gado. Disse que os vaqueiros têm grande importância para a economia e para a cultura.
Disse acreditar que para o próximo ano a Secretaria de Cultura deverá ter mais tempo
para realizar uma programação cultural na data.
Cobra disse que vaqueiros estão presentes à sessão, o senhor Tião Marica e o Senhor
Luís do Vicente. Disse que a ideia de homenagear o vaqueiro Vicente Correa com o nome
da ele é mais do que justa. Disse que quando menino andava cerca de 20km tocando
gado e que se sentia feliz com a atividade.
Irmão Leonardo declarou encerrada a Sessão Ordinária e abriu Sessão Extraordinária
para a votação do Projeto de Lei do Legislativo Municipal nº 01/2018.
Votação:
Ailton Gomes Costa-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira
Pereira-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa
(Cobra)-Sim; Mauricio Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim;
O projeto foi aprovado com 08 votos.
Considerações finais

Irmão Leonardo disse que a sanção da lei está prevista para o dia 30 de agosto, na
programação da Missa do Vaqueiro. Quanto à ideia de tratar da revogação do feriado
no dia 30, ele era favorável que fosse mantido apenas um dia de feriado, mas que a
maioria da população deu a entender que queria os dois dias de feriado e que os
empresários que desejavam o fim do feriado não compareceram à Câmara para
defender o fim de um dos feriados. Disse que a Câmara estará presente na noite cultural
do festejo no dia 26 de agosto, domingo.
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

