Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 04 de
setembro de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 04 de setembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara
de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes
os vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia, Emerson Cardoso, Emir
da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Mauricio Dião e Nonato da
Papelaria.
Justificada a ausência do Vereador 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 pedindo que fosse a leitura das atas das duas últimas sessões.
Irmão Leonardo Informou que a câmara recebeu o PPA – Plano Plurianual 2018-2021 –
e LOA – Lei Orçamentária Anual 2018. Foi feita a leitura das mensagens das leis.
Irmão Leonardo Informou que na última terça-feira, 29, fez visita ao Ministério Público,
acompanhado dos vereadores Júlio, Emir e Alessandra, para tratar da questão das
contas dos ex-gestores que precisam ser discutidas e votadas. Disse que será definido
um rito para dar início à votação das contas.
Irmão Leonardo Informou que é preciso criar um comissão especial para tratar da
reforma da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Sugeriu uma
comissão com quatro nomes, com prazo de duração de 90 dias, composta pelos
vereadores: Emir, Emerson, Júlio e Mauricio ou Nonato. Disse que a comissão pode ter
mais membros, caso os vereadores queiram.
Emir da Cerâmica disse que a comissão vai buscar dar a maior transparência possível ao
processo, convocando a sociedade para participar das discussões da atualização da Lei
Orgânica e do Regimento Interno. Disse que o objetivo será auxiliar o executivo e fazer
com que a câmara desenvolva melhor o se trabalho. Disse que a atualização das leis é
necessária.

Grande Expediente
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – Fez relato da viagem que fez
a São Luís, juntamente com os Vereadores Leonardo, Cobra e Emir para participarem de
um seminário sobre a votação das prestações de contas dos prefeitos, promovido pela
Câmara de São Luís. Disse que a Câmara tem contas para votar desde 1989. Disse que
São Luís tem contas desde 1982. Disse que o seminário contou com a presença do
Presidente do TCU, Caldas Furtado, do Procurador Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Coêlho,
e de outras autoridades. Disse que visitaram a Câmara de São Luís e que estiveram com
o procurador Geral, Professor Samuel Melo. Disse que estiveram também no Tribunal
de Contas do Estado, onde puderam se inteirar das prestações de contas e dos
relatórios. Disse que a viagem foi bastante proveitosa.
Júlio da Foto Layser disse que na viagem a São Luís, estiveram também na Caema. Disse
que lá foram informados sobre um projeto que estava previsto para iniciar no próximo
ano, mas que devido a pressão que a Caema está tendo, está previsto que até o dia 10
de setembro uma equipe deverá vir à cidade fazer um estudo. Disse que dependendo
do estudo, a Caema vai realizar uma obra no município objetivando melhorar o
abastecimento de água. Disse que o responsável pelas obras também deverá vir ao
município. Disse que os dois dias em São Luís foram muito produtivos.
Júlio da Foto Layser parabenizou toda a população pela participação no festejo de São
Raimundo Nonato. Disse que o festejo foi muito participativo. Parabenizou toda a
equipe que organizou os eventos. Disse que esse ano o Parazão estava muito bonito,
com tendas. Disse que teve música ao vivo todos os dias no Parazão e que a partir do
dia 29 foram realizados três dias de shows na praça, com muitas bandas. Disse que os
shows contaram com a presença de muitas pessoas das cidades vizinhas. Disse que o
festejo foi pacifico. Disse que a Missa do Vaqueiro também foi muito participativa.
Parabenizou as comitivas que participaram da cavalgada. Parabenizou o Secretário de
Cultura, Jessé Resplandes, bem como à sua adjunta, Santana Costa, pela organização
dos eventos. Disse que a cavalgada foi muito bem organizada e recebeu muitos elogios.
Disse que ouviu de várias pessoas os parabéns à organização. Agradeceu a todas as
pessoas que colaboraram e participaram dos eventos da igreja.
Júlio da Foto Layser disse que o prefeito rodrigo Coelho está em São Luís e que o
município foi contemplado com uma nova viatura, uma camionete Ford Ranger. Disse
que nessa etapa foram entregues mais de 40 viaturas. Disse que a viatura veio devido
às cobranças, dos vereadores, dos policiais, do prefeito e da sociedade. Disse que é
importante continuar lutando para que o município tenha uma companhia
independente.
Emerson Cardoso (PCdoB)

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – parabenizou o Prefeito
Rodrigo Coêlho pela organização do festejo. Disse que o festejo superou todas as
expectativas. Disse que foi um festejo em que, por onde andou, as pessoas elogiaram a
organização. Parabenizou à Primeira-dama, Elmorane Coêlho, o Secretário de Cultura,
Jessé Resplandes, e demais organizadores dos eventos.
Emerson Cardoso disse que gostaria que a Câmara oficiasse a Secretaria de Assistência
Social para obter informações sobre os banheiros que eram feitos para as pessoas de
baixa renda. Disse que muitas pessoas ainda não contam com banheiros em casa. Disse
que um banheiro é algo mínimo que as pessoas devem ter. Disse que na gestão passada
observou que existia a construção de banheiros. Disse que gostaria de saber se ainda
tem banheiros para serem feitos. Disse que o poder público tem que dar uma resposta
à essa situação.
Emerson Cardoso disse que elogia muito os vereadores que estão na batalha
objetivando a melhoria do sistema de abastecimento de água do município. Disse que
foi adicionado em um grupo de WhatsApp, de pessoas que diziam lutar pela melhoria
do abastecimento, e que lá viu muitos comentários negativos sobre a câmara, algo feito
por pessoas sem o devido conhecimento das atribuições dos vereadores. Disse que
mesmo sem ser atribuição dos vereadores, algo que é atribuição dos deputados, os
vereadores estão lutando em busca da melhoria do abastecimento de água.
Emerson Cardoso disse a viatura para a PM do município é uma grande conquista. Disse
que ao vereadores correram atrás da viatura, o prefeito cobrou, assim como os policiais.
Disse que a viatura foi uma soma de esforços. Disse que o governo do estado poderia
enviar outros recursos para o município, não apenas uma viatura.
Irmão Leonardo disse, sobre os banheiros, que havia um convênio e que acredita que
todos foram construídos. Disse que será feito o pedido de informação à Secretaria para
obter informações detalhadas do convênio.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – parabenizou o trabalho da
Prefeitura, incluindo secretários e servidores durante o festejo. Disse que há muito o
que avançar em alguns aspectos, mas que o povo assiste a melhoras.
Emir da Cerâmica Pediu que a mesa diretora forneça a relação de feriados municipais e
também os feriados nacionais obedecidos pelo município. Disse que o município tem
um limite legal de estabelecer feriados. Disse que houve uma série de questionamentos
sobre os feriados do final do festejo. Disse que é importante saber se o limite de feriados
já foi atingindo. Defendeu que seja mantido apenas um dia de feriado, em referência às
tradições locais, e mais um dia de ponto facultativo para o poder público municipal.
Disse que não tem como manter um feriado com cunho religioso, pois o estado é laico.

Emir da Cerâmica disse, com relação ao Orçamento e PPA, que para a Câmara realizar
as audiências públicas é preciso que o executivo informe quais obras pretende realizar
durante o exercício.
Darleia (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que faltou às duas sessões
anteriores devido à gravidez. Disse que o parto foi antecipado, mas que, graças à Deus,
deu tudo certo. Disse que ainda não sabe se vai tirar licença, que é algo que vai depender
da saúde da filha dela. Disse que se tirar licença, o povo pode ficar tranquilo, pois vai
continuar atendendo na casa dela.
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – Disse que sempre gostou de correr atrás do que
deixa a população satisfeita. Disse que o abastecimento de água é competência do
estado. Disse que muitas pessoas agradecem o empenho dos vereadores em prol da
melhoria do abastecimento de água. Disse que quatro vereadores foram à Caema em
São Luís e que defenderam o povo, pedindo que a gestão estadual cumpra com o seu
dever, que é fazer um abastecimento de água adequado. Disse que fez reivindicações
ao responsável pelas obras da Caema. Disse que recebeu a informação que 125
municípios serão contemplados com sistemas de abastecimento de água. Disse que
defendeu que Mangabeiras fosse priorizada com as obras. Disse que a Caema se
comprometeu em fazer um levantamento sobre a situação do sistema do município.
Cobra disse que a viatura está chegando atrasada ao município. Disse que reivindicou
ao prefeito que doasse pelo menos mais 500 reais de combustível à PM, além dos mil
reais que a Prefeitura já doa, pois o governo do estado não envia combustível suficiente
para a viatura. Disse que o governo deveria mandar combustível suficiente para as
ações.
Cobra disse que há um mês começou a ser cobrado pelo povo da vila Ceci, que
reivindicava melhoria do abastecimento de água no bairro. Disse que reivindicou ao
prefeito melhoria no abastecimento. Disse que foi até o Rio Neves, onde é captada água
para o bairro, e acompanhou a instalação de uma bomba. Disse que a bomba colocada
não resolveu plenamente a questão. Disse que procurou o prefeito novamente e pediu
que o problema fosse resolvido com a colocação de uma bomba maior. Disse que
sugeriu que fosse colocada uma bomba com diâmetro de 60mm. Disse que a bomba foi
colocada e que começou a receber ligações de moradores do bairro, informando que a
água estava chegando às casas.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que é muito preocupante
quando fala-se de água. Disse que está com 12 dias que não recebe água em sua casa.
Disse que é louvável os vereadores terem ido até à Caema em São Luís reivindicar

melhorias do abastecimento de água. Disse que o festejo foi muito bom, tranquilo, bem
organizado. Agradeceu a todas as comitivas que participaram, que foram bem
organizadas e planejadas.
Maurício Dião questionou se o poço do Bairro Cidadão já está funcionando.
Irmão Leonardo disse que o poço foi construído na gestão passada e que deveria ter
sido inaugurado este ano, no dia das mães, mas que foi constatado que o poço está sem
água. Disse que a Prefeitura está acionando a empresa que construiu o poço para
resolver o problema.
Maurício Dião disse esperar que o executivo corra atrás para buscar solucionar o
problema do poço do Bairro Cidadão. Disse que fica preocupado com a questão da
limpeza pública, pois observou situações falhas. Disse que muitas pessoas o procuraram
sobre a questão da limpeza.
Irmão Leonardo disse que foi comunicado pelo Prefeito que a empresa que estava
cuidando da limpeza pública pediu cancelamento do contrato, alegando que não tem
condições de fazer a execução do serviço nos termos celebrados. Disse que a Prefeitura
já publicou o cancelamento do contrato e uma nova licitação será feita. Disse que até a
realização de um novo contrato, três caçambas do município farão o serviço, com o
auxílio de 15 pessoas.
Ordem do dia
Projeto de lei nº 017/2017, que dispõe sobre a mudança de categoria do Riacho
Cachoeira.
Emir da Cerâmica disse que já se manifestou sobre a questão da mudança de categoria
do riacho. Disse que acha inoportuno e irrelevante mudar a categoria do riacho quando
nada está sendo feito pelo mesmo. Disse que a matéria terá lógica se houver uma
propositura no sentido de melhorar a situação do riacho. Disse que mudar a categoria
do riacho poderá até demonstrar que a situação não está tão grave.
Projeto de Lei Complementar à Lei Orgânica Municipal Nº 001/2017, que altera e
acrescenta os artigos que menciona à Lei Orgânica do Município de São Raimundo das
Mangabeiras e dá outras providências.
Votação: Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Emerson Carvalho Cardoso-Sim; Júlio Cesar Alves
Costa-Sim; Leonardo de Sousa Santos-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Maurício
Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim.
Aprovada com 09 votos.
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

