Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 21 de maio de
2018.
Foi realizada na segunda-feira, 21 de maio, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes os
vereadores (as): Ailton Costa, Catré, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Emir da
Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga e do Vereador Cobra.
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.
Irmão Leonardo comunicou que foi procurado pelo Ministério Público quanto a uma
campanha relacionada às drogas que está sendo realizada pelo Ministério Público
Estadual. Disse que haverá um evento no município, no dia 30 de maio , às 15h,
relacionado ao tema. Disse que o Ministério Público está propondo que sejam
aprovados três projetos de leis relacionados à campanha. Disse que a proposta do
Ministério Público é que as leis sejam sancionadas no evento do dia 30 de maio. Disse
que a previsão é que o evento conte com a presença do procurador geral do Ministério
Público, Luiz Gonzaga Martins Coêlho, além de representantes de outros órgãos, como
a Prefeitura Municipal.
Grande Expediente
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse na ultima sexta-feira,
18 de maio, foi realizada no município a culminância da campanha contra o abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes. Disse que existem muitas crianças e
adolescentes que são abusadas diariamente. Disse que a maioria dos abusos são
realizadas por pessoas próximas às vitimas. Disse que a campanha foi realizada através
da Secretaria de Assistência Social por meio do CREAS. Disse que o evento foi realizado

com uma caminhada pelas ruas da cidade. Parabenizou toda a equipe do CREAS e da
Secretaria de Assistência Social pela ação.
Júlio da Foto Layser parabenizou a seleção de futebol de São Raimundo das
Mangabeiras pela participação na Copa Sul do Maranhão de seleções. Disse que a
seleção está entre as oito melhores equipes da competição. Disse que a seleção perdeu
o primeiro jogo contra a seleção de Nova Iorque, mas que jogará o jogo de volta no
domingo, 27, em jogo a ser disputado no município. Disse que a premiação da
competição é de 100 mil reais, sendo 60 mil para o campeão, 30 mil para o vice-campeão
e 10 mil para o terceiro lugar. Parabenizou o técnico, Gilvan, o secretário de Esporte,
Armando Arruda, e os atletas pela dedicação à competição.
Júlio da Foto Layser disse que esteve em São Luís na Semana passada participando de
um curso realizado pelo Ministério Público, que teve como um dos palestrantes o
Ministro Raimundo Carreiro. Disse que o Ministério Público está realizando uma
campanha de combate às drogas, com vários eventos pelo estado, inclusive em São
Raimundo das Mangabeiras, no dia 30 de maio.
Júlio da Foto Layser disse que na última quarta-feira esteve com o Prefeito Rodrigo
Coelho tomando café com o Governador Flávio Dino. Disse que na oportunidade, estava
presente o Dr. Pedro Ticianel, dono da Agroserra. Disse que o mesmo informou que está
doando um Centro de Convenções com auditório para o município, que deverá ser ao
lado do campo Ipiranga, onde funcionou a creche Santa Terezinha do Menino Jesus.
Agradeceu ao Dr. Pedro Ticianel pela doação do auditório ao município.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – Disse que uma cidadã
entrou em contato com ele, a Camila, filha da Dona Ana, que mora no Bairro Vila Ceci,
próximo ao cemitério, informando que faz quinze dias que o carro pipa não está
abastecendo o povo. Pediu que seja oficiado o Secretário de Infraestrutura, Pedro
Violão, para que informe porque a localidade não está sendo atendida com o carro pipa.
Disse que aquele povo é sofredor. Disse que o problema de água no bairro Vila Ceci é
algo complicado. Disse que o assunto deve ser tratado com agilidade.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que andando pela região
da Piaçaba viu um trecho de estrada bem raspada, boa, mas que foi esquecida a estrada
da Aroeira. Disse que tem uma passagem muito ruim que necessita de um esforço com
muitos maquinários para resolver o problema. Pediu que o campo de futebol da região
da piaçaba seja raspado, pois o pessoal da região gosta de futebol. Disse que outra
estrada que precisa de manutenção é a estrada da Vaca Morta, bem como a estrada da
Pataca e demais estradas que ele já fez pedidos nas sessões anteriores.

Maurício Dião disse que é preciso iluminação pública no assentamento Torre, no Café
Bom, bem como a limpeza das ruas da localidade.
Emerson Cardoso disse que recebeu reivindicação sobre a necessidade de melhoria da
ponte sobre o Riacho Alegrete. Disse que as tabuas que ficam na vertical da ponte estão
quebradas, as chamadas bitolas.
Darleia Oliveira (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – disse que foi procurada por
vários moradores do Bairro Cidadão que estão enfrentando problemas de
abastecimento de água. Disse que é preciso que o carro pipa abasteça o bairro. Reforçou
os pedidos do vereador Maurício Dião sobre as estradas. Disse que as estradas estão
ruins e necessitam de manutenção. Disse que muitas crianças que precisam do
transporte escolar acabam sendo prejudicadas com as estradas ruins, pois os veículos
quebram mais.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse no ano passado
ocorreram vários incêndios no período seco. Disse que teve cuidado e trabalho quanto
à sugestão de um projeto para criar uma brigada de incêndio no município. Disse que
passado o período seco vieram as chuvas e o projeto acabou esquecido. Disse que
solicitará informações do executivo quanto à criação da brigada de incêndio. Disse que
a previsão é de que o período seco deste ano seja maior, o que deverá aumentar a
quantidade de incêndios. Disse que neste ano deverá ter o fenômeno El Niño.
Emir da Cerâmica disse que conversou com um cidadão que reivindicava água para
região da Onça, onde famílias estão comprado mil litros de água por 50 reais. Disse que
tem famílias que chegam a precisar comprar quatro mil litros de água, o que equivale a
200 reais mensais. Disse que a informação que recebeu é que a obra do poço da Onça
começou e depois parou. Disse que existem outras localidades com as mesmas
dificuldades de acesso à água. Disse que os problemas existem e que não vê as soluções
planejadas para solucionar os mesmos. Disse que no período seco haverá ainda o
agravante de faltar água para os animais.
Emir da Cerâmica disse que gostaria de saber do Secretário de Infraestrutura se existe
um plano para atender as famílias do município que necessitam de abastecimento de
água. Sugeriu que o Secretário seja convidado para prestar esclarecimentos sobre a
situação aos vereadores. Disse que a câmara tem falado e cobrado soluções para o
problema de abastecimento de água, tanto na zona urbana quanto rural. Disse que a
Câmara reivindica, mas não tem o poder de resolver.
Emir da Cerâmica disse que é preciso, até mesmo antes de se fazer uma crítica a
determinada Secretaria, que os Secretários prestem esclarecimentos à Câmara sobre o
planejamento para solucionar os problemas.

Irmão Leonardo disse que desde março de 2017 a Prefeitura conta com mais um
caminhão pipa, além do que já tinha. Concordou que é preciso ouvir o secretário sobre
o planejamento de atuação dos caminhões pipas. Disse que os vereadores precisam
receber as informações para que possam esclarecer melhor o povo que os procuram.
Disse que o secretário será convidado para esclarecer as situações.
Ordem do Dia
Irmão Leonardo disse que têm cinco projetos para serem votados. Disse que tem dois
projetos aguardando parecer da comissão de orçamento, o Projeto de Lei
Complementar sobre o código tributário e Projeto de Lei Complementar que trata das
taxas da vigilância sanitária.
Foi votado o Projeto de Lei n° 002/2018, que cria o Conselho Municipal de Cultura e
Patrimônio Histórico.
Votação:
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; Mauricio Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim.
Aprovado por unanimidade: 08 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

