
    

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 11 de 

dezembro de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 11 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, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Emir da Cerâmica, 

Emerson Cardoso, Irmão Leonardo, Mauricio Dião, Nonato da Papelaria e Professor 

Edivaldo. 

O prefeito Municipal, Rodrigo Coêlho, participou da Sessão, fazendo um resumo das 

ações do Poder Executivo ao longo de 2017.  

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 Projeto de Lei nº 027/2017, que autoriza o poder executivo 

municipal a subvencionar socialmente, mediante convênio na forma que disciplina, o 

custeio da atividade da Associação da Rádio Comunitária FM Rio Neves e dá outras 

providências. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 029/2017, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a implementar mudanças estruturais de layout e de destinação de parte do 

Parque de Vaquejada e dá outras providências. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 030/2017, cria na estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde a Coordenação de Assistência Farmacêutica e dá outras 

providências. 

Irmão Leonardo informou que participará de uma reunião com o presidente Tribunal de 

Contas do Estado, junto com outros presidentes de Câmaras, na quinta-feira, 14, 

levando uma consulta jurídica ao Tribunal.  



Grande Expediente 

Irmão Leonardo agradeceu a Deus pelo ano que se encerra, um ano de dificuldades e 

acertos. Agradeceu a todos os vereadores pelo apoio nos trabalhos ao longo do ano. 

Agradeceu a todos os servidores, que no dia a dia têm a responsabilidade de sempre 

estarem presentes. Disse que apoia a gestão do Prefeito Municipal, que sabe das 

dificuldades, mas que vê os avanços na administração. Disse que o executivo tem 

dialogado com a Câmara e que o ambiente de trabalho harmônico é prova disso.  Disse 

que o Prefeito tem que dialogar de forma constante com todos os vereadores para que 

consiga fazer uma gestão da forma almejada. Disse que o apoio do Vereador Emir à 

gestão veio a somar forças. Disse que é difícil o político está de cabeça erguida para 

enfrentar os problemas da sociedade. Disse que os vereadores atuam todos os dias 

buscando ajudar a resolver os problemas. Disse que falou ao Prefeito que tem uma 

preocupação muito grande com a limpeza pública. Disse que é preciso melhorar a forma 

como a limpeza é executada. Disse que tem duas preocupações com a limpeza, a 

primeira é com relação ao serviço de qualidade e que a segunda é com relação aos 

empregos. Disse que, anteriormente, havia 75 pessoas empregadas na limpeza pública 

e que hoje são apenas 25 pessoas. Disse que defendeu, junto ao prefeito, que sejam 

garantidos mais postos de trabalho na limpeza pública. 

Irmão Leonardo disse que houve melhorias na área da saúde, como a compra de 

ambulâncias, disponibilização de ambulância para o Povoado Vale Verde, compra de 

uma ambulância para o Povoado Canto Grande, que será entregue no dia 27 de 

dezembro.  Disse que foram contratados médicos especialistas. Disse que hoje o raio-x 

é feito na cidade, através de parceria com uma clínica. Disse que, na área da educação, 

todos os alunos são transportados de forma adequada. Disse que tem lutado de forma 

constante para que a escola de ensino médio do Povoado Vale Verde seja inaugurada 

no próximo ano. Disse que tem uma ligação muito grande com a zona rural e que o povo 

sertanejo tem reivindicado a recuperação e manutenção das estradas vicinais. Disse 

que, na agricultura, tem cinco tratadores do município e mais dois alugados gradeando 

terras para os agricultores. Disse que tem conversado de forma constante com o 

Prefeito, buscando melhorias.  

Irmão Leonardo disse que a estrada que vai ligar o Povoado Morro do Chupé à Agroserra 

é muito importante. Disse que a estrada é um sonho que vem sendo buscado desde 

2009. Disse que passaram-se oito para que a estrada iniciasse. Disse que a estrada está 

sendo feita, mas que, também é preciso construir a ponte sobre o Rio Neves.  Disse que 

a estrada ajudará na geração de empregos.  

Irmão Leonardo disse que tem pedido agilidade para a entrega dos lotes que foram 

doados no Bairro Cidadão. Disse que foram entregues mil lotes, mas que muitas pessoas 

ainda não receberam o lote. Disse que defende a ideia de que seja adquirida a área do 

Povoado Morro do Chupé para regularizar as residências do Povoado. 



Irmão Leonardo disse que a Câmara trabalha para ouvir os reclames, para dar voz 

àqueles que precisam da atenção do Poder Público. Pediu a Deus que o final de ano seja 

repleto de realizações e que 2018 seja melhor que 2017. 

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que o vereador deve ter coragem em 

defender a população e deixá-la satisfeita. Disse que não recua daquilo que diz.  Disse 

que pediu ao Prefeito a conclusão de uma rua no Povoado Vale Verde que ficou uma 

parte sem fazer. Disse que o Prefeito garantiu que concluirá a rua.  Disse que os 

vereadores devem ter a cópia do edital da limpeza pública, devendo cobrar que a 

empresa cumpra o que está no edital da licitação. Disse que as empresas devem 

oferecer propostas executáveis.  Disse que vai reivindicar que a cidade esteja limpa. 

Disse que fez as cobranças ao empresário, mas que as reclamações continuam.  

Cobra disse, quanto ao requerimento de pedir um mapeamento os lotes no Bairro 

Cidadão, que atualmente tem empresários como donos de lotes no Bairro, enquanto 

muitas pessoas estão pagando aluguel. Disse que quem comprou lotes no bairro sabe 

que é ilegal e que poderá perder o lote. Disse que recebeu elogio de morador do Bairro 

Cidadão por ele está cobrando o mapeamento dos lotes. Disse que recebeu 

reivindicação com relação ao abastecimento de água no Bairro.  Disse que cobrou 

rapidez na construção dos poços artesianos que serão construídos pelo Governo do 

Estado. Disse que essa é a pior empresa para perfurar poço artesiano que ele já viu. 

Disse que recebeu a informação que, após os cinco poços que o estado vai fazer, o 

município fará mais cinco poços.  

Cobra disse que pediu ao prefeito que faça a construção de um bueiro no Riacho Papa 

Fogo, na Beira do Rio Itapecuru, pois o ônibus escolar tem que fazer um desvio de cerca 

de 10 quilômetros. Disse que o Prefeito se comprometeu em fazer dois bueiros, um 

próximo ao Zilí e outro na mencionada Região do Itapecuru. 

Cobra disse que a estrada que liga o Povoado Morro do Chupé à Agroserra possibilitará 

mais empregos para o Município. Disse que recebeu a informação de que cerca de 500 

empregos poderão ser gerados com a obra. Disse que os vereadores ajudaram a 

conseguir a estrada. Parabenizou o Prefeito e o Governo do Estado pela parceria na 

construção da estrada. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que sempre diz que está 

na Câmara para contribuir em cada projeto que vise engrandecer o povo de São 

Raimundo das Mangabeiras. Disse que a limpeza pública é uma preocupação de todos. 

Disse que a cidade limpa é muito importante. Disse que com que a chegada do inverno 

a preocupação aumenta. Disse que tudo o que for de bom para a cidade e para o povo 

tem o apoio dele. 



Maurício Dião disse que fez muitos pedidos durante as sessões, como pedido para tapar 

um buraco entre as estradas da Cabeceiras e Pedra Grande, que não foi atendido. Disse 

que pediu melhoria da ponte da Serrinha e que aproveita para reforçar o pedido. Disse 

que pediu melhoria na estrada nas proximidades do Roseno. Disse que pediu melhorias 

para a estrada da Aroeira, que dá acesso à Piaçaba, assim como a ponte da Piaçaba. 

Disse que, pela manhã, foi abordado por pessoas que utilizam a estrada dos Porteiras, 

que fica na região do Canto Grande, e que também precisa de melhorias. 

Maurício Dião desejou um feliz natal e um prospero 2018 a todos. 

Professor Edivaldo (PSDB) 

O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – reforçou alguns pedidos 

que fez ao longo dos três meses em que está na Câmara. Disse que reivindicou melhorias 

para algumas ruas, como a Rua 13 de Maio, que está esburacada, precisando de um tapa 

buracos ou recapeamento. Pediu que seja reencaminhado à Câmara o projeto que trata 

da compra de material de construção, um projeto que será aprovado por todos os 

vereadores, pois favorecerá muitas famílias do Município. Disse que muitas pessoas que 

ganharam lotes gostariam de estar com as casas construídas, mas que ainda não tiveram 

condições de construir. Pediu ao Prefeito que climatize todas as salas de aula do 

Município, pois vê o sofrimento enfrentado por professores e alunos. Disse que alguns 

ônibus quebraram na reta final de aulas e pediu que, a partir do próximo ano, haja um 

ônibus reserva para evitar que os alunos percam aulas quando um ônibus quebrar. Pediu 

que seja providenciado a perfuração de poços artesianos nas localidades Onça, 

Cabeceiras, Pedra Grande e Jacu.  

Professor Edivaldo Disse que encerra os três meses de mandato com muita alegria e 

com a sensação do dever cumprido. Disse que buscou contribuir com o desenvolvimento 

do município, pois quer ver o Município crescer. Desejou feliz natal e um ano de 2018 

com muitas realizações. 

Emir da Cerâmica (PDT)  

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

projetos aprovados neste ano foi maior do que em anos anteriores. Disse que o trabalho 

dos vereadores envolve o debate de temas que não são de suas responsabilidades, que 

são inerentes ao Poder Executivo. Disse que o momento político e econômico não tem 

favorecido a nenhum prefeito. Disse que sempre alerta e diz que o governo do Lula foi 

contemporâneo de um período em que o mundo vivia em uma liquidez enorme, com 

investidores aplicando recursos em todo o mundo. Disse que o país foi favorecido 

também pelas commodities, como soja e minério de ferro. Disse que, após a bonança, 

sobrou um país com milhões de desempregados e com as finanças públicas em 

decadência.  Disse que, mesmo nas dificuldades, algumas iniciativas têm sido 

observadas. Disse que as cobranças vão continuar, mas que é preciso reconhecer que 

há escassez de recursos.  



Emir da Cerâmica disse que a construção da estrada ligando o Povoado Morro Chupé à 

Agroserra e Brasilagro tem uma lógica econômica, pois aproxima a unidade produtora 

da sede do Município. Disse que a estrada só saiu após muitos anos de gestação. Disse 

que houve o envolvimento das lideranças políticas locais e que o governo do estado 

entendeu que precisaria construí-la. Disse que é preciso a melhoria de outras estradas 

do Município. Disse que é preciso avançar para dar um maior suporte ao homem do 

campo, com melhoria da assistência técnica.  

Emir da Cerâmica Desejou um prospero 2018 a todos, lembrando que haverá eleições e 

que as pessoas devem fazer a melhor escolha para o país. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que encerra-se a 

sessão legislativa, tendo sido um ano de lutas, de requerimentos, indicações, mas que 

esse é o papel do vereador, do político. Disse que quando se entra para a Câmara abraça-

se um sacerdócio.  Disse que a política não é um sacerdócio fácil, nunca foi, que nunca 

existiu um político que conseguisse suprir todos os anseios. Disse que nem Jesus Cristo 

conseguiu agradar a todos. Disse que todos os problemas da cidade são levados à 

Câmara e que os vereadores não viram as costas para sociedade, enfrentam os 

problemas e buscam ajudar a resolver.  Disse que haverá eleições em 2018 e que o povo 

precisa lembrar dos sofrimentos enfrentados ao longo do tempo e não se deixar levar 

pela euforia da campanha. Disse que o povo precisa participar e ter uma visão crítica.   

Emerson Cardoso disse que cada vereador do Município atua em um campo diferente. 

Disse que muitas vezes as pessoas não enxergam o trabalho dos vereadores. Disse que 

a Câmara trabalha em harmonia com o poder executivo. Disse que o prefeito tem 

viajado muito e que isso é necessário para conseguir recursos para o Município.  Disse 

que se o prefeito não fora atrás ele não consegue recurso. Disse que quando o prefeito 

se ausenta os vereadores sabem o que ele está fazendo, pois existe harmonia e 

interação entre os poderes. Disse que a estrada da Agrosserra é uma conquista que teve 

o empenho do Prefeito e dos Vereadores. Disse que o projeto da nova sede da Prefeitura 

Municipal é uma conquista que depende da boa vontade e do esforço do prefeito, assim 

como do apoio de todos os vereadores.  

Emerson Cardoso disse que, durante o ano, todos os vereadores fizeram algo pelo povo, 

cada um da sua forma. Disse que a sociedade precisa estar alinhada com a política, 

alinhada no sentido de defender o que é bom para a coletividade.   

Emerson Cardoso desejou feliz natal e feliz ano novo a todos. Disse que o mais 

importante é não esquecer de Deus e de Jesus Cristo dentro do nosso projeto de vida.   

Rodrigo Botelho Melo Coêlho – Rodrigo Coêlho, Prefeito Municipal – disse que é na 

Câmara onde tem que prestar contas do mandato, pois os vereadores são os fiscais das 

leis e ajudam o executivo a conduzir o governo.  Disse que, além de prestar contas do 



primeiro ano de mandato, está na câmara para agradecer a cada vereador, pois não 

conseguiria fazer o que tem sido feito sem a ajuda dos vereadores. Disse que as 

conquistas, em todas as áreas, tiveram o apoio dos vereadores.  

Rodrigo Coêlho disse que, em janeiro, começou o mandato planejando o governo, tendo 

que se desdobrar para fazer o máximo com o mínimo, uma vez que estamos em um 

momento de crise. Disse que, ser prefeito, neste momento de crise, talvez seja um dos 

maiores desafios de um cidadão que quer o bem da sua cidade, que quer fazer bem ao 

povo. Disse que 90% dos prefeitos do Maranhão estão com as folhas do funcionalismo 

público atrasadas.  Disse que recebeu relato de um prefeito que disse que estava 

conseguindo pagar apenas a folha dos efetivos e que a folha dos contratados estava há 

três meses atrasada.  Disse que na crise e na dificuldade é que sabe-se que são os 

grandes administradores.  Disse que encerra o ano com muitas obras em andamento e 

com outras iniciando.  

Rodrigo Coêlho disse que, em janeiro, foi melhorado o salário dos professores. Disse 

que foi feita a licitação da limpeza, mas que a empresa desistiu no mês de agosto. Disse 

que foi feita outra licitação, cujo contrato encerra em 31 de dezembro. Disse que, a 

partir de 1º de janeiro de 2018, a empresa que ganhar a licitação terá 30 dias para deixar 

a cidade limpa.  Disse que, infelizmente, dentro da administração pública, nem tudo 

funciona como o desejo individual, é preciso seguir leis e burocracias instituídas. Disse 

que a limpeza da cidade será prioridade, como foi prioridade a saúde, em 2017. Disse 

que os salários dos médicos foi melhorado, novos médicos contratados, postos no 

interior colocados em operação, foram compradas três novas ambulâncias. Disse que a 

ambulância para o Povoado Canto Grande será entregue no dia 27 de dezembro, assim 

como será inaugurado o sistema de abastecimento de água, com a presença do Ministro 

Raimundo Carreiro, que comemorará 50 anos que saiu do Povoado.  Disse que o Hospital 

São Raimundo Nonato está sendo completamente reformado, com o Centro Cirúrgico 

Funcionando, assim como a sala de raio-x, os exames e o eletrocardiograma, para que a 

saúde seja com ainda mais qualidade para o povo. Disse que o Município é assistência 

básica, mas que oferece serviços de média e alta complexidade. Disse que, com pouco 

recursos, está fazendo muito pela saúde.   

Rodrigo Coêlho disse que recebeu um telefonema do Chefe do Ministério Público 

Estadual convidando-o para estar em São Luís, no dia 18 de dezembro, para receber o 

prêmio de uma das cidades com um dos três melhores índices de transparência do 

estado.  

Rodrigo Coêlho elencou o que está sendo desenvolvido pelo governo. Disse que grandes 

obras estão em execução, como a reforça do Hospital. Disse que foi implantada a nova 

rede de abastecimento de água no Povoado Canto Grande, que está ocorrendo a 

pavimentação de todas as ruas que não tem pavimento, a construção dos portais da 

cidade, a construção da estrada que vai do Morro do Chupé à Agroserra, construção de 

poços artesianos na Vila Ceci, Vale Verde, Onça, Cabeceiras e Jaburu. Disse que o poço 



da Cabeceiras levará agua também para a região da Pedra Grande. Disse que estão 

sendo construídos 55 módulos sanitários, banheiros, nas casas de famílias carentes, nos 

bairros Vila Ceci, São José e Bela Vista. Disse que são sete grandes obras, umas com 

recursos próprios e outras através da parceria com os governos Estadual e Federal. Disse 

que 2018 começará com o pé direito, que no dia 08 de janeiro haverá a licitação para a 

escolha da empresa que construirá a Praça e nova sede da Prefeitura, no antigo DNER. 

Disse que conseguiu empenhar o restante da estrada do Itapecuru, indo da Fazenda 

Deserto até a Cabeceira do Rio. Disse que será concluída a Escola do ensino médio do 

Povoado Vale Verde. Disse que, em janeiro, iniciará a reforma da quadra poliesportiva e 

que será retomada a construção das obras das quadras que estão paradas. Disse que 

serão concluídas as praças do Vale Verde e Morro do Chupé. Disse que serão construídos 

20 bueiros, para diversas partes do Município.  Disse que tem sete tratores gradeando 

as terras dos agricultores. Disse que em 2018 haverá foco nas questões sociais. Convidou 

a todos para participarem, no próximo dia 23, na Praça de Alimentação, a partir das 19h, 

de uma festa natalina para o povo, onde serão doadas 2200 cestas básicas para as 

pessoas mais carentes do Município.  Disse que a cidade recebeu iluminação natalina e 

que no próximo ano será ainda mais bonita.  

Rodrigo Coêlho desejou feliz natal e prospero ano novo a todos, pedindo que Deus 

possa proporcionar um ano de 2018 melhor do que 2017. Desejou que os vereadores 

possam ajudar a construir uma Mangabeiras que dê orgulho a todos os mangabeirenses.  

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/

