
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 26 de 

novembro de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 26 de novembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

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

os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, 

Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício 

Dião e Nonato da Papelaria. 

A sessão contou com a presença do Major Rogério, Comandante da 3ª Companhia do 

4º Batalhão de Polícia Militar, sediada em São Raimundo das Mangabeiras; e da Senhora 

Maria da Guia, coordenadora de uma escola de futebol infanto-juvenil de São Raimundo 

das Mangabeiras. 

Foi votado o Projeto de lei N° 010/2018, que trata da criação de Conselhos Escolares em 

todas as escolas do Município. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes no momento da votação.  

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 feita a leitura da ata da sessão anterior e fez leitura das 

correspondências. 

Foi feita a leitura de oficio do 4º Batalhão de Polícia Militar, informando sobre 

reintegração de posse na Fazenda Veredinha, no município, a realizar-se no dia 29 de 

novembro. 

Irmão Leonardo informou que a Dona Maria da Guia, responsável por uma escola de 

futebol, está presente à sessão para apresentar o projeto da escola. Informou ainda que 

ela está buscando apoio para que a escola realize uma viagem com os alunos. 

Maria da Guia – Escola de Futebol – disse que o projeto Seleção Gradual de Futebol 

Clube tem por finalidade apoiar e incentivar crianças e jovens para a prática esportiva 

do futebol. Disse que está presente à sessão para agradecer os apoiadores do projeto e 

para apresentar ofícios à Câmara solicitando colaboração para que a escola consiga 



viajar para a cidade de Riachão para participar de um evento esportivo, bem como para 

conseguir doações para as atividades  desenvolvidas pela escola de futebol. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que a escolinha de futebol da Guia precisa 

de incentivo e que a ação é muito válida. Disse que a renda que a escolinha obtém é 

pouca para manter as atividades.  

Cobra disse que é preciso solicitar ao executivo a recuperação das estradas vicinais. 

Disse que existem situações de emergência, como nas estradas da Onça e Piaçaba. Disse 

que, se continuar as chuvas, muitas estradas ficarão intransitáveis.  Disse que a questão 

das estradas é algo que o deixa preocupado. Disse que a região do Santo Antônio é outra 

que tem estrada com problemas.  Disse que o prefeito precisa ser sensibilizado quanto 

a esses problemas. 

Major Rogério – Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar – disse que o projeto 

da escola de futebol da Dona Maria da Guia é um projeto de inclusão social. Disse que 

inclusão social é cidadania. Disse que existe uma incidência de arrombamentos a 

residências e que em muitos casos menores estão cometendo os delitos. Disse que o 

projeto da escolinha de futebol ajuda a tirar as crianças e jovens da criminalidade e a 

formar cidadãos de bem.  

Major Rogério disse que é preciso haver um destacamento policial no Povoado Vale 

Verde de forma permanente, uma vez que o índice de ocorrências no Povoado é 

crescente. 

Major Rogério disse que está ocorrendo muitas ocorrências de estouro de explosivos e 

fogos de artifícios. Disse que é uma situação que pode levar a uma perturbação do 

sossego público e até lesão corporal e citou um caso que está sendo investigado em que 

uma criança pode ter morrido em decorrência do uso de fogos de artificio. Disse que o 

estouro de fogos de artifícios pode configurar como contravenção penal e que para 

utilizar os fogos é necessário haver licença. Disse que o juiz da comarca orientou à polícia 

para que atue para coibir a utilização dos fogos de artificio de forma indiscriminada. 

Disse que está orientando os comerciantes para que estejam organizados e que 

guardem as notas fiscais dos fogos de artificio e que sigam as determinações legais. 

Pediu que os vereadores ajudem na conscientização sobre o problema. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou a iniciativa da 

Maria da Guia com a escola de futebol. Disse que o mais importante dessa ação é formar 

cidadãos de bem. Disse que o esporte faz bem fisicamente e também nas questões 

sociais. 



Júlio da Foto Layser disse que o município foi contemplado com uma nova ambulância 

do SAMU. Disse que o prefeito esteve na última quinta-feira em São Paulo para receber 

a nova ambulância. Disse que vai cobrar do prefeito uma maior agilidade na questão da 

gradação das terras. Disse que no ano passado a ação foi muito bem organizada, mas 

que neste ano a Secretaria de Agricultura Familiar está tendo dificuldade para 

desenvolver a ação, mas que a mesma está ocorrendo. Disse que a dificuldade financeira 

por que passam os municípios complica a efetividade da ação.  Disse que a gradação 

ocorre através de parceria com os produtores rurais, em que o produtor colabora com 

30,00 por hora e a Prefeitura complementa o valor. Disse que cada produtor pode 

utilizar quatro horas de gradagem. Disse que a contrapartida estimula os produtores a 

produzirem mais. 

Júlio da Foto Layser informou aos funcionários públicos que a previsão é que 50% do 

13º poderá sair junto com o salário de novembro ou no dia 10 de dezembro e que os 

outros 50% deverá ser pago até o dia 20 de dezembro. Disse que o 13º não está 

atrasado, que a gestão está dentro do prazo legal para realizar o pagamento. Disse que 

é favorável que o 13º seja pago no mês do aniversário do servidor, como ocorria 

anteriormente no município.  

Irmão Leonardo disse que já sugeriu à Secretaria de Agricultura para que defina melhor 

a distribuição das máquinas que fazem a gradagem das terras. Disse que ficou sabendo 

de casos em que alguns produtores cadastram muitas pessoas da mesma família e que 

isso acaba fazendo com que a máquina fique mais tempo em uma propriedade do que 

em outras. Disse que a Secretaria deve trabalhar para os que mais precisam e que as 

ações a serem realizadas devem ficar claras para a população. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que ficou atento à 

fala do Major Rogério quanto às práticas de soltar fogos de artificio. Disse que a 

sociedade precisa avançar e que para isso é preciso haver respeito entre as pessoas. 

Disse que fogos de artificio incomodam muito. Disse que existem regulamentações para 

a venda e utilização dos fogos de artificio e que essas regulamentações precisam ser 

seguidas. Disse que as pessoas que gostam da prática de soltar fogos devem policiar 

suas condutas. Disse que as atitudes que infringem a lei devem ser punidas.  

Emerson Cardoso disse que na sessão passada foi dito que a Rua Rio Branco seria 

recuperada. Disse que só daria os parabéns depois que a rua fosse recuperada. Disse 

que passou pela rua e que a situação precária continua. Fez apelo ao prefeito para que 

a rua seja recuperada. Disse que a cada dia que passa o problema tende a se agravar. 

Reforçou reivindicação quanto à necessidade de recuperar as pontes que dão acesso ao 

Povoado Canto  Grande. 

Emerson Cardoso questionou sobre a campanha lançada pelo Procurador Geral de 

Justiça, realizada no município, pois até agora não sabe qual foi o resultado prático 



daquela ação.  Disse que não sabe o que mudou na política de prevenção às drogas no 

município. 

Emerson Cardoso parabenizou a senhora Maria da Guia pelo projeto da escola de 

futebol. Disse que é um projeto inclusivo,  pois enquanto as pessoas estão jogando bola 

não estão roubando ou fumando crack. Disse que o que dá bons frutos é sempre mais 

difícil de ser implementado.  Disse que é preciso acreditar e ter fé naquilo que se faz. 

Disse que tudo funciona através da fé, pois esse é o combustível que move o ser 

humano. 

Júlio da Foto Layser disse, quanto à questão da Rua Rio Branco, que começaram a 

trabalhar na terça-feira, mas que o governador não faz convênio e que, em vez de 

mandar o dinheiro para contratar a empresa, o governo manda a empresa para realizar 

o serviço e o prefeito fica sem condições de fazer as devidas cobranças. Disse que 

algumas ruas já foram preparadas quatro vezes para iniciar os trabalhos e que até agora 

a obra não andou nessas ruas. Disse que já orientou o prefeito para que foque nas 

estradas vicinais.  Disse que ficou sabendo que a empresa veio, mas já voltou e o serviço 

não avançou.  

Darleia Oliveira (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – agradeceu a presença do 

Capitão Rogério, sobre a explicação que passou ao público sobre a segurança. 

Parabenizou a senhora Maria da Guia pelo projeto de incentivo ao esporte. Disse que 

apoiará a iniciativa. Disse que foi procurada por moradores da região do Santo Antônio. 

Disse que apresentou um requerimento a cerca de um ano, sobre um problema na 

região do Santo Antônio, e que até agora não obteve resposta. Disse que os alunos da 

região precisam fazer um longo percurso para poderem pegar o ônibus escolar devido a 

situação da estrada. Disse que alguns alunos já desistiram da escola. Disse que as 

estradas vicinais estão intrafegáveis. Disse que o prefeito tem a obrigação de manter a 

manutenção das estradas vicinais. Disse que os vereadores sempre cobraram a 

recuperação das estradas. Disse que passou e chegou o inverno novamente e que nada 

foi feito ainda. 

Maurício Dião (PV) 

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

da senhora Maria da Guia. Disse que ajudará no que estiver ao seu alcance. Disse que 

falta iluminação pública em três postes na rua que dá acesso ao Bairro Olaria. Disse que 

anda muito pelo interior do município e que ver o sofrimento com relação às estradas 

vicinais. Disse que as estradas ruins dificultarão o escoamento da produção agrícola. 

Disse que é preciso cobrar com maior frequência a manutenção das estradas vicinais.  

Júlio da Foto Layser – aparte – disse que cobrará junto ao prefeito a questão da estrada 

mencionada pela vereadora Darleia. Disse que os vereadores podem fazer as cobranças 



também diretamente ao prefeito, pois o mesmo está aberto a atender todos os 

vereadores. 

Maurício Dião parabenizou a atuação do Major Rogério, disse que o mesmo é sempre 

atuante. Disse que é preocupado com a questão dos fogos de artificio.  

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – sugeriu à senhora Maria da 

Guia que busque parcerias com as empresas da região, como a Brasilagro e a Risa. Disse 

que essas empresas buscam desenvolver ações sociais na região onde atuam. Disse que 

os vereadores podem ajudar no diálogo com as empresas, caso seja necessário. Disse 

que o projeto a ser apresentado deve ser claro e objetivo.  

Emir da Cerâmica disse que ele e o Vereador Nonato estiveram reunidos com o contador 

do Município para tratar do orçamento de 2019. Disse que sugeriram algumas 

alterações no orçamento, como a mudança quanto à questão da compra de máquinas, 

para que ao invés da compra de máquinas, que poderão ficar sucateadas, sejam 

alugadas máquinas de acordo com a necessidade, uma vez que a compra de máquinas 

feita anteriormente não surtiu os efeitos esperados. Disse acreditar que o aluguel de 

máquinas é mais vantajoso. Disse que a maioria das grandes fazendas não têm todas as 

máquinas, muitas são alugadas, sendo essas operadas por funcionários da fazenda. 

Disse que esse modelo pode ser aplicado no município.  

Irmão Leonardo disse que o resultado prático com a compra das máquinas não foi bom. 

Disse que em alguns casos o manuseio inadequado causou prejuízos ao município. 

Ordem do Dia 

Projeto de lei N° 010/2018, que trata sobre a criação de Conselhos Escolares em todas 

as escolas municipais de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências.  

Votação do Projeto de Lei N° 010/2018: 

Ailton Gomes Costa-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira 

Pereira-Sim; Emerson Carvalho Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar 

Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Ausente; Mauricio Pinto de Souza-Sim; 

Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim; 

O projeto foi aprovado 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  

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

