
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 02 de abril de 

2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 02 de abril, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes os 

vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, 

Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência dos vereadores Emir da Cerâmica e Ailton Costa. 

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 oficio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em resposta a 

oficio da Câmara Municipal pedindo um delegado para o Município. O oficio informa 

que neste momento a Secretaria não dispõe de delegado para lotar na Delegacia do 

Município, mas que está em andamento concurso público para suprir vagas para a 

Delegacia. 

Foi feita leitura de Projeto de Resolução da Câmara Municipal que trata da filiação da 

Câmara à União dos Vereadores e Câmaras do Estado do Maranhão.  

Grande Expediente 

Irmão Leonardo disse que usa tribuna para falar de um assunto que já é comum e vivido 

pela Câmara há um bom tempo, que é a questão da limpeza pública. Disse que a Câmara 

tem demonstrado preocupação com a limpeza pública desde o início da gestão atual. 

Disse que, recentemente, com  o apoio de todos os vereadores, o representante da 

empresa que faz a limpeza pública foi ouvido pelos vereadores. Disse que o assunto já 

está cansativo e trazendo transtornos. Disse que recebeu quatro pessoas que 

trabalhavam na limpeza preocupados com o pagamento do salário, um deles sem 

receber o salário há dois meses. Disse que a alternativa dos vereadores é cobrar que o 

executivo tome providências quanto ao caso, tomando uma decisão sobre a 

permanência ou não da empresa. Disse que os serviços estão longe de serem prestados 



como está previsto no contrato. Disse que, por último, mais de 90% dos trabalhadores 

estão parados. Disse que conversou com o prefeito e colocou as situações que ouviu dos 

trabalhadores e questionou se algum processo administrativo já foi aberto quanto ao 

andamento do contrato. Disse que existe uma preocupação geral com a situação. Fez 

apelo ao prefeito para que o problema seja resolvido. Disse que a Prefeitura tem 

motivos de sobra para rescindir o contrato. Disse que a população quer a cidade limpa. 

Disse que no Bairro Vila Ceci as ruas não são roçadas há mais de 120 dias. Disse falou ao 

prefeito que a Câmara sempre foi parceira da gestão, mas que é preciso haver uma 

decisão quanto a limpeza pública. Disse que donos de supermercados estão tendo que 

pagar para recolher o lixo. Disse que existe uma grande desconfiança quanto ao 

andamento dos serviços e dos pagamentos dos trabalhadores contratados pela empresa 

licitada. Disse esperar providências por parte do executivo ou por parte do Ministério 

Público. Disse observar que o quantitativo de pessoas na limpeza é insuficiente, quando 

se compara o efetivo dos anos anteriores. Pediu apoio de todos os vereadores para que 

seja enviada moção de repúdio ao executivo quanto à questão da limpeza pública. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que pensava que na 

cidade não apareceria alguém para fazer os vereadores e o prefeito de bestas. Disse que 

o responsável pela limpeza é bom de conversa e está fazendo o serviço do jeito que bem 

entende. Disse que o senhor Tota ganhou a licitação, mas que até agora não está 

mostrando resultado a contento. Disse que a única pista de pouso da cidade está ficando 

interditada por conta do lixo que está sendo jogado no local. Disse que o responsável 

pela limpeza compareceu à Câmara, mas que não respondeu às perguntas dos 

vereadores de forma satisfatória, sendo evasivo nas respostas.  Disse que o povo e os 

seus representantes estão sendo enrolados.  Disse que os moradores do município estão 

acostumados a ter uma cidade limpa. Disse que o que está sendo feito é gambiarra, que 

os serviços não atendem às exigências do contrato. Pediu que a Câmara faça um 

relatório do que já se sabe, junte o contrato e a cópia dos comprovantes dos 

pagamentos e ingresse com representação contra a empresa no Ministério Público. 

Disse que não existe uma metodologia de trabalho para que os serviços sejam 

executados com qualidade. Disse que é preciso frisar ao Ministério Público sobre a 

situação dos trabalhadores que não estão recebendo.  

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que a situação da limpeza 

pública é muito difícil. Disse que uma moradora relatou que não sabe o horário que o 

carro vai passar na sua porta, que falta um calendário com mais clareza. Disse que em 

alguns lugares a situação amenizou, mas que a limpeza deve ser boa em todas as partes 

da cidade. Disse acreditar que a Câmara e o Prefeito devem buscar uma solução. Disse 

que está muito preocupado com os trabalhadores que ainda não receberam os salários. 

Disse que os donos de carros alugados também estão preocupados. 



Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que o vereador tem que ter compromisso 

com o povo. Disse que recebeu reivindicações pedindo carro pipa para algumas 

localidades. Disse que procurou saber como está o andamento da obra do poço 

artesiano do Povoado Vale Verde, pois quando terminar lá a máquina vai para a região 

da Onça e Bairro Cidadão. Disse que moradores do Povoado Barracão relataram que 

estavam preocupados com o abastecimento de água do Povoado durante a Semana 

Santa. Disse que apresentará requerimento pedindo que  seja feita a obra de 

interligação do abastecimento de água entre os Povoados Morro do Chupé e Barracão, 

garantindo benefícios aos moradores do Barracão. 

Cobra disse, quanto à limpeza pública, que não pode se calar diante de uma situação 

constrangedora como essa. Disse que ouve e cobra por melhorias do serviço. Disse que 

questionou o prefeito e o dono da empresa sobre os problemas. Disse que o prefeito 

perguntou a ele sobre o que estava achando da limpeza e que informou que a limpeza 

deu uma melhorada, mas que é preciso cobrar por mais melhorias. Disse que o povo 

acostumou com a cidade limpa e reivindica um serviço de qualidade. Disse que propôs 

ao responsável pela empresa que comece em um bairro e o faça por completo.  

Cobra disse que recebeu ligação ao longo da semana informando que uma parte do 

Bairro Vila Ceci estava há mais de 30 dias sem água. Disse que vai procurar saber sobre 

como está o andamento das obras dos poços artesianos e que vai informar sobre o que 

descobrir. Disse que vai voltar novamente à Caema, pois o verão vai chegar e a promessa  

que foi feita, sobre melhorias do sistema de abastecimento, parece que não vai se 

concretizar. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou à mesa pelo 

projeto de resolução que filia a Câmara à União dos Vereadores e Câmaras. Disse que é 

importante a união das Câmaras Municipais. Requereu ao poder executivo que faça a 

limpeza e a abertura de ruas no Bairro Mamão, um bairro novo do outro lado do Rio.  

Júlio da Foto Layser disse que concorda com todos os vereadores que o antecederam 

com relação à questão da limpeza pública. Disse que ouviu do prefeito que a sua 

paciência estava acabando. Disse que o prefeito deu prazo até o dia 31 de março para 

que a cidade fosse limpa, sob pena de haver o distrato do contrato. Disse observar que 

a limpeza piorou após a presença do representante da empresa à Câmara. Disse que a 

população não merece ter uma cidade suja. Disse que a população não fala da empresa 

pelo fato da cidade estar suja, mas sim do prefeito. 

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 www.fmrioneves.com.br  

http://www.fmrioneves.com.br/

