Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 02 de outubro
de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 02 de outubro, 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, Professor Edivaldo,
Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Mauricio
Dião e Nonato da Papelaria.
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 da ata da última sessão, fez leitura da
correspondências e apresentou informes.
Foi feita a leitura de convite da AgroLoreto 2017, que ocorrerá nos dias 06 e 07 de
outubro, em Loreto. O evento contará com a presença do governador Flávio Dino, na
sexta-feira, dia 06.
Irmão Leonardo informou que no dia 18 de outubro, às 10h, ocorrerá o leilão de bens
da Prefeitura Municipal, conforme projeto aprovado pela câmara.
Irmão Leonardo informou que o governador Flávio Dino estará em São Raimundo das
Mangabeiras no dia 06 de outubro, no período da manhã, na Câmara Municipal.
Foi feita a leitura de oficio de Rafaela Meire Mouzinho Lima, requerendo inscrição para
uso da palavra na tribuna livre da sessão ordinária do dia 09 de setembro [sic], pelo
tempo de 15 minutos, para tratar da falta de água potável no município. Quanto ao
oficio, Irmão Leonardo informou que não existe no regimento interno a nomenclatura
tribuna livre. Disse que vive-se em uma sociedade que tem os seus representantes
políticos, onde o papel do vereador é representar os interesses do povo e dos munícipes.
Disse que tem dito que acredita que qualquer cidadão, ao se sentir prejudicado, deve
procurar o vereador com quem tem afinidade para que este o represente para que a sua
inquietação seja levada ao conhecimento de todos. Disse que outra forma de

participação popular é através das comissões. Disse que a Câmara vai responder ao
oficio e enviar o regimento interno atualmente em vigor à requerente.
Irmão Leonardo informou que no dia 03 de outubro a cidade deverá receber o Dr
Adriano, engenheiro da Caema, que fará avaliação da situação do abastecimento de
água no município.
Foi feita a leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 005/2017, que altera o disposto
que menciona a Lei nº 43 de 22 de dezembro de 2005 que trata do Código Tributário do
Município e dá outras providências.
Irmão Leonardo disse que o projeto trata da questão da tributação do ISS e os
municípios devem se adequar à legislação federal até a presente data. Disse que
conversou com praticamente todos os vereadores e que há acordo para que o projeto
seja votado na sessão em andamento.
Pequeno Expediente
Alessandra Alvarenga (PCdoB)
A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – disse que
começou no dia 1º de outubro uma campanha mundial, o Outubro Rosa, e que São
Raimundo das Mangabeiras não poderia ficar de fora. Disse que, além da prevenção ao
câncer de mama, haverá também a conscientização para a prevenção do câncer do colo
do útero. Convidou todas as mulheres mangabeirenses para participarem da campanha,
que acontecerá durante todo o mês de outubro. Pediu que as mulheres dediquem este
mês à própria saúde. Disse que a campanha ocorrerá em todos os postos de saúde, da
seguinte forma: nos dias 05 e 06 no Posto José Gomes, na Vila Ceci, nos dias 10 e 11 no
Morro do Chupé, nos dias 17 e 18 no Posto Derocy Milhomem, no Centro da cidade, no
dia 19 no posto de saúde do Assentamento Bacuri, no dia 20 no Canto Grande, nos dias
23 e 24 no Bairro São José, nos dias 25 e 26 no Vale Verde, nos dias 26 e 27 na Vila
Cardoso. Disse que a Culminância da campanha será no dia 31 de outubro, a partir das
17h30min, na Praça de Alimentação, com diversos serviços.
Grande Expediente
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que na última sextafeira, dia 29, participou da Conferência Municipal do Partido Comunista do Brasil,
PCdoB, do qual faz parte. Disse que a Conferência foi muito proveitosa, tendo contado
com a presença de muitas lideranças políticas. Disse que o PCdoB é um dos partidos que
mais tem crescido no Maranhão. Disse que São Raimundo das Mangabeiras tem a maior
bancada eleita pelo PCdoB. Disse que no dia 19 de outubro será realizada a Conferência
Estadual, em São Luís, e que em Novembro ocorrerá a Conferência Nacional, em Brasília.

Júlio da Foto Layser convidou todos os vereadores e a população para recepcionarem o
Governador Flávio Dino, que estará no município no dia 6 de outubro, sexta-feira. Disse
que a maioria dos vereadores votaram em Flávio Dino na esperança de mudanças e que
as mudanças estão acontecendo. Disse que, no município, a visita do governador serve
para que os vereadores e o povo possam cobrar as promessas e agradecer o que já veio.
Disse que, conversando com o prefeito e o presidente da Câmara, chegou-se à conclusão
de que o melhor local para recepcionar o governador é a Câmara, um espaço adequado
para que os vereadores possam manifestar-se e apresentar suas demandas, algo que
está sendo articulado com o cerimonial do governo.
Júlio da Foto Layser fez leitura de alguns avanços conseguidos pelo governo do estado
nos mil dias do governo Flávio Dino. Disse que, mesmo em período de crise, o Maranhão
é um dos poucos estados do país com orçamento equilibrado. Dentre os avanços, citou
aumento da quantidade de restaurantes populares, inaugurações de hospitais
macrorregionais, com aumento dos leitos hospitalares, entrega de 106 ambulâncias,
aumento de municípios que participam do Jogos Escolares Municipais, melhoria no
ranking da transparência, entrega de ônibus e embarcações escolares, aumento do
efetivo policial, expansão dos investimentos públicos, reformas e construção de escolas,
educação integral através do IEMA, criação do Bolsa Escola, aumento de vagas na UEMA,
Criação da UEMA Sul, dentre outros.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que fica surpreso com
a forma como o governador está conduzindo a sua proximidade com os vereadores.
Disse que quando não estava no cargo o governador tinha tempo para dialogar com os
vereadores e que agora chega ao município e dificulta as falas dos vereadores. Disse que
as falas dos vereadores serão sobre assuntos voltados aos interesses dos maranhenses.
Disse que é estranho a câmara receber o governador e os vereadores não tiverem
espaço para falar. Disse os vereadores são reconhecedores do que foi feito pelo
Maranhão, embora que obras de infraestrutura sejam desconhecidas, como a estrada
para a Batavo e a recuperação da MA 006 entre Alto Parnaíba e Balsas. Pediu que o líder
do governo diga ao Governador que os vereadores querem ouvi-lo, mas também
querem falar durante a visita do mesmo.
Emir da Cerâmica disse que os vereadores foram a São Luís e que lá ouviram que haveria
uma visita técnica para analisar as obras que precisam ser feitas no município. Disse que
as datas previstas para a visita já venceram. Disse, quanto ao início da obra do poço do
Bairro Vila Ceci, que a informação mais atual é de que somente na sexta-feira passada o
governo do estado assinou o contrato com a empresa que realizará a obra. Disse que
agora, com a ordem de serviço, é que a empresa deverá iniciar a obra em cerca de cinco
dias. Disse que uma questão burocrática estava impedindo o início da obra. Disse que é
preciso deixar claro à população que o poço não será feito com recurso do município,
mas que tem ação, desempenho e busca incessante do prefeito municipal para

conseguir esse e outros poços. Disse que a execução da obra é de responsabilidade do
governo do estado. Disse que a previsão é que a obra do poço tenha início na próxima
semana.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que pesquisou na
internet um tema que já foi debatido e que agora retorna, que é a ideologia de gênero.
Disse que a sociedade não deve aceitar esse mal. Disse que a ideologia de gênero prega
que ninguém nasce homem e que ninguém nasce mulher e que a identidade sexual se
dá por meio de uma construção, inclusive através de várias experiências sexuais. Disse
que nas escolas, dos países onde a ideologia foi implantada, um menino não pode ser
chamado de homem e uma menina não pode ser chamada de mulher. Disse que essa
ideologia prega que o indivíduo deve experimentar toda sorte de intimidade sexual para
saber o que realmente ele é, se homem ou se mulher. Disse que foi um mal combatido
e vencido na câmara. Disse que essa ideologia vem descontruir aquilo que é entendido
como família, aquilo que é entendido como homem ou como mulher. Disse que na
Inglaterra subiu em 1000% o número de crianças com transtornos, que não sabem se
são homens ou mulheres. Disse que na Escócia o percentual subiu em 500%. Disse que
na ideologia de gênero a criança passa a duvidar da sua própria sexualidade. Disse que
a questão foi abordada no Brasil em 2014 e o congresso nacional barrou. Disse que o
governo, de forma irresponsável, por meio do MEC, começou a disseminar essa
ideologia nas escolas. Disse que em São Raimundo das Mangabeiras a questão foi
barrada. Disse que agora o MEC criou uma gestão de gênero na base educacional, que
impõe, novamente, a disseminação da ideologia de gênero nas escolas. Disse que no
documento é dito que o professor de arte deve falar de experiências sexuais pessoais e
coletivas. Disse que é uma questão que atenta contra a família brasileira. Citou páginas
do documento gestão de gênero, do MEC. Disse que o texto incentiva a questão de
forma interdisciplinar. Disse acreditar que a maioria dos vereadores não concordam com
essa questão.
Emir da Cerâmica – aparte – disse, quanto à questão da ideologia de gênero, que a
qualidade de ensino é tão ruim, no que diz respeito ao conhecimento cientifico, que se
perde tempo com essas questões ideológicas, tanto de gênero quanto religiosa e
política. Disse que, ao invés de combater o baixo nível educacional, o governo resolveu
criar cotas, o que não resolve o problema da qualidade do ensino. Disse que o MEC está
indo por um caminho que não ajuda na qualidade do ensino e não tira o Brasil de
posições ruins na educação.
Emerson Cardoso disse, referindo-se a uma lei estadual que reserva cotas para negros
em concursos públicos, que o governo não deveria criar cotas, deveria dar educação de
qualidade para todos, pois assim todos estariam aptos a disputarem vagas em concurso
público. Disse que a questão é uma jogada política. Disse que é uma questão que atenta
contra o princípio da igualdade. Disse que uma boa educação para todos daria a

capacidade de todos concorrerem. Disse que não é contra o homossexualismo, que
respeita, mas que é uma questão que não deve ser empurrada de goela abaixo na
sociedade, via ideologia.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que se preocupa com a
questão do abastecimento de água. Disse que no Bairro Vila Ceci está uma calamidade.
Disse que foi procurado por um morador do Bairro Vila Ceci pedindo ajuda para levar
água a uma rua que não vai água de jeito nenhum. Disse que fica preocupado também
com relação ao poço do Bairro Vila Cidadão. Pediu que o executivo providencie um carro
pipa para auxiliar no abastecimento dos bairros. Disse que os carros que estão coletando
o lixo não estão dando conta do serviço e que isso causa preocupação. Disse que o papel
do vereador é reivindicar melhoria para a cidade, para o povo, e que é isso que ele
sempre busca fazer.
Irmão Leonardo disse que no último dia 28 foi realizada uma licitação para definir a
empresa para a coleta de lixo. Disse que duas empresas participaram, sendo que uma
não ofereceu lance, uma vez que a outra empresa ofereceu lance menor do que o valor
que estava em vigor anteriormente. Disse que conversou com o prefeito e que recebeu
a informação de o procurador foi acionado para entrar em contato com a empresa que
venceu a licitação, para que esta apresente uma planilha demonstrando a capacidade
para executar o serviço, pois outra empresa deixou o serviço por não conseguir honrar
o contrato com valor mensal maior.
Professor Edivaldo (PSDB)
O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – disse que enviou
mensagem para o prefeito, na sexta-feira, informando que tinha feito uma nova visita
no Bairro Vila Ceci e que foi informado que tem pessoas que estavam há mais de 20 dias
sem água na torneira. Disse que ficou muito preocupado com a situação. Disse que o
prefeito retornou mensagem informando que já tinha providenciado colocar uma
bomba no rio, uma bomba mais potente e que o problema seria amenizado. Disse que
pediu também que fosse providenciado carro pipa para abastecer os moradores que
moram próximo ao cemitério do Bairro Vila Ceci e que o prefeito disse que autorizaria o
envio do carro para atender o pedido. Disse que é gratificante fazer os pedidos e ser
atendido. Fez pedido de ajuda para o abastecimento da região da Onça.
Professor Edivaldo disse, quanto à vinda do Governador, que os vereadores devem
pensar em algumas coisas que o município está precisando de imediato. Disse que as
falas dos vereadores devem ter as mesmas temáticas, para que tenham repercussão
maior. Disse que, como vereador, se coloca à disposição do povo para ouvir as
reivindicações, apresenta-las na Câmara e cobrar soluções.

Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que fica feliz em ver cada vereador fazer
as suas reivindicações. Disse, quanto a ideologia de gênero, que não concorda com a
ideia de um pais, estado ou município poder obrigar as crianças inocentes a testar outro
sexo que não o dele. Disse que o país deve ser administrado por pessoas que tenham
coragem de falar, que não tenham medo. Disse, quanto às cotas, que as vagas devem
ser ocupadas por quem é competente, seja branco ou preto. Disse que viu uma pesquisa
para presidente em que Luís Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro são as duas lideranças
à frente das pesquisas. Disse que o Nordeste é a única região onde Lula está na frente
de Bolsonaro. Disse que Bolsonaro cresceu ao dar entrevista dizendo que a lei do
desarmamento está errada, algo que ele também concorda. Disse que em outra
entrevista, Bolsonaro disse que tinha preso reclamando de super lotação e que ele disse
que no mandato dele haveria era mais preso no espaço, pois o preso estava lá porque
cometeu um crime. Disse que Bolsonaro defende também que os presos trabalhem.
Disse que o país, estado e municípios têm que ser administrados por quem tem
coragem.
Emerson Cardoso – aparte – disse que ver de forma negativa no Bolsonaro o fato dele
não pregar a educação como forma de mudar o país. Disse que ele sempre diz que a
mudança virá através da bala e da cadeia. Disse que Bolsonaro tem uma visão restrita.
Disse acreditar que o cidadão deve ter arma em casa, mas que o requisito não deve ser
apenas bons antecedentes, que devem ter mais requisitos. Disse que primeiramente o
país precisa de educação.
Cobra disse que também é contra liberar arma para todo mundo. Disse que a pessoa
para usar arma precisa está preparado. Disse que Bolsonaro exagera em algumas
propostas, mas que é preciso mudar as leis.
Cobra disse que foi reivindicado caminhão pipa para abastecer o Povoado Barracão e
que foi informado que o carro ainda não foi. Disse que no Bairro Vila Ceci tem pessoas
sofrendo por falta de água e que pediu ao prefeito que providenciasse um carro pipa
para abastecer as ruas e localidades mais necessitadas. Disse, quanto ao poço do Bairro
Vila Ceci, que não apenas o Bairro Vila Ceci espera pelo poço que teve a pedra
fundamental lançada, mas também a comunidade Portelinha no Vale Verde, Onça,
Cabeceiras e Jaburu. Disse que se todos os vereadores passarem a cobrar o início dos
poços, pode ser que os mesmos iniciem o mais rápido possível, ajudando assim a
amenizar o sofrimento do povo que será beneficiado.
Irmão Leonardo disse que na última sexta-feira o Povoado Barracão recebeu água
através de caminhão pipa. Disse que o sofrimento por água é grande.

Ordem do Dia
Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, que altera o disposto que menciona a Lei
nº 43 de 22 de dezembro de 2005 que trata do Código Tributário do Município e dá
outras providências.
Irmão Leonardo disse que a lei em discussão favorece aos municípios aumentarem a
arrecadação através das operações com cartões de crédito. Disse que a lei precisa ser
aprovada na sessão em andamento para que possa valer a partir de 2018. Disse que
quem compra no cartão já paga o ISS, que a lei garante que o imposto seja destinado ao
município ao invés de ser destinado a outros municípios, como ocorre hoje.
Júlio da Foto Layser disse que participou de um encontro, em Balsas, onde foi falado
que Balsas deverá aumentar suas receitas em cerca de 3 milhões de reais com a
aprovação de uma lei similar. Disse que a lei que está sendo regulamentada garante o
ISS de compras com cartão para o município onde o comprador mora. Requereu que a
lei seja votada em regime de urgência especial. O requerimento foi colocado em
votação e aprovado.
Emir da Cerâmica disse que a matéria é um item proposto na atualização da lei orgânica
do município. Disse que existem outras fontes de recursos que o município pode usar.
Disse que a lei garante mais uma fonte de receitas.
Votação: Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo
Costa Botelho (Catré)-Sim; Edivaldo Ferreira Guimarães-Sim; Emerson Carvalho
Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes
Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de MoraisSim.
Aprovada com 10 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

