
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 06 de março 

de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 06 de março, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os 

vereadores (as): Aílton Costa, Catré, Cobra, Darleia, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, 

Irmão Leonardo, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência do vereador Júlio da Foto Layser e da Vereadora Alessandra 

Alvarenga. 

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 ordinária. Em seguida, Irmão 

Leonardo fez leitura das correspondências. 

O Vereador Catré apresentou o requerimento 001/2017, pedindo ao executivo que 

providencie: 1) o roço das ruas do Povoado Vale Verde; 2) recuperação das ruas e 

desocupação de terrenos do município que estão sendo usados de forma incorreta e 

que seja feito o loteamento dos mesmos; 3) tampas para as caixas d´água da 

comunidade Atoleiro e Vale Verde, uma de 10 mil litros e outra de 15 mil litros. 

Grande Expediente 

Irmão Leonardo disse que enviará ao gabinete do prefeito três pedidos de indicação. O 

primeiro trata da recuperação da ponte de madeira do Povoado Canto Grande, em 

virtude da utilidade da ponte para o povoado e região. Disse que a ponte está 

praticamente intrafegável. Disse que solicitará recuperação de um bueiro na localidade 

Santo Antônio, onde esteve no último final de semana. Disse que as pessoas têm que 

fazer um retorno de mais de 8 quilômetros para chegar ao seu destino em virtude do 

problema. Disse que a outra indicação trata da solicitação de recuperação de algumas 

estradas vicinais. Agradeceu atendimento ao pedido da recuperação de um ponto da 

estrada do Povoado Periquito e de alguns pontos da estrada do Povoado Canto Grande. 



Irmão Leonardo disse que tem preocupação com a estrada que sai de Mangabeiras até 

o Povoado Floresta, passando pela onça. Disse que esteve com o secretário de 

infraestrutura e que o mesmo disse que as máquinas serão destinadas à localidade. 

Disse que tem visitado a zona rural e tem visto as dificuldades. Disse que os produtores 

rurais estão produzindo e que é preciso a recuperação das estradas vicinais para evitar 

transtornos na hora de escoar a produção. 

Irmão Leonardo manifestou preocupação com relação a iluminação pública. Disse que 

foi procurado por algumas pessoas cobrando soluções. Disse que conversou com o 

prefeito e que o mesmo disse que as providencias estão sendo tomadas. 

Irmão Leonardo parabenizou a gestão pela organização do carnaval, em especial o 

secretário Jessé Resplandes. Disse que no mês de março é comemorado o Dia 

Internacional da Mulher. Disse que tem a intensão de realizar sessão solene para 

homenagear as mulheres do município. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que sempre reivindica ao poder executivo 

para que faça com que a população fique satisfeita com o trabalho do legislativo e do 

executivo. Disse que reivindicou ao Secretário de Infraestrutura solução com relação a 

iluminação da Avenida Rodoviária. Disse que nos últimos meses ocorreram muitos 

assaltos e que as ruas escuras facilitam a ação de bandidos. Disse que o poder executivo 

respondeu que está providenciando solucionar os problemas da iluminação pública. 

Cobra disse que tem recebido muitos pedidos com relação a estradas vicinais. Disse que 

agradece a Deus porque sabe-se que as estradas estão intrafegáveis devido às muitas 

chuvas e que as chuvas são boas para o município. Disse que recebeu reinvindicação do 

Samuel Tiago sobre a estrada da Piaçaba, onde a van escolar não está conseguindo 

transportar os alunos devido ao estrago feito pelas chuvas. Disse que recebeu a 

informação de que as maquinas já estão fazendo a recuperação da estrada. Disse que 

também cobrou melhoria para a estrada do Periquito. Disse que reivindicou melhorias 

para a subida da Serra do Itapecuru. Disse que recebeu a informação de que ao terminar 

a reforma da estrada da Onça as máquinas seguirão para a região do Itapecuru. Disse 

que recebeu a informação de que estrada do Assentamento Bacuri está quase 

intransitável.  

Cobra disse que o prefeito informou que quer receber as reivindicações diretamente 

dos vereadores, para que as mesmas sejam atendidas com brevidade. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que a grande maioria 

dos vereadores estão reivindicando, estão se empenhando em benefício do povo. Fez 

ressalva com relação à leitura da ata, dizendo que na ausência do primeiro secretário o 

segundo secretário deve ler a ata. 



Emir da Cerâmica – aparte – disse que quem assume cargos na mesa deve ter presença 

assídua.  Disse que a ausência de membros da mesa é um desrespeito ao regimento e 

ao povo. 

Emerson Cardoso disse que a cidade está praticamente no escuro. Disse que muitas 

lâmpadas estão queimadas e outras quebradas. Disse que o cidadão paga a taxa de 

iluminação pública e nesse caso não está recebendo o serviço. Pediu que o prefeito 

providencie sanar o problema o mais rápido possível. Disse acreditar que o problema 

não é por má fé do prefeito, mas que essa é uma questão que não deve ser deixada de 

lado. 

Emerson Cardoso disse que uma praça que fica atrás da Escola São Raimundo Nonato 

precisa de manutenção. Disse que a praça é cercada e que só serve para meia dúzia de 

pessoas que jogam dominó. Disse que os brinquedos da praça estão todos enferrujados. 

Defendeu que seja feito um estudo para modificar a praça, reestruturando-a. 

Emerson Cardoso defendeu que seja feita a capina no cemitério da Vila Ceci. Disse que 

o cemitério está um caos, precisando também ser cercado. Disse que do jeito que está 

é um desrespeito aos mortos e aos parentes do mortos. 

Emerson Cardoso disse que irá policiar para que o regimento da câmara seja cumprido. 

Disse que o regramento da câmara precisa ser obedecido. 

Irmão Leonardo fez leitura do requerimento do vereador Emir da Cerâmica solicitando 

que o governo municipal entre em contato com a Embrapa para celebrar convênio com 

o Projeto Reniva. O requerimento diz que o convênio poderá melhorar a qualidade da 

mandioca produzida no município. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

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

tempo em que está na câmara sempre defende uma posição de que o município, por si 

só, não é o empregador único que possa existir. Disse que a iniciativa privada 

complementa as ações de geração de emprego e, consequentemente, de melhoria de 

renda. Disse que o seu requerimento trabalha nesse sentido. Disse que no passado a 

região do Itapecuru era conhecida como uma grande produtora de mandioca e que hoje 

a região deixou de ser um polo de produção de mandioca. Disse que o Maranhão tem 

potencial de produção de mandioca, bem como de outras culturas. Disse que a 

mandioca tem os estados do Paraná e São Paulo como grandes produtores e que depois 

vem a região nordeste. Disse que o nordeste vai ser sempre acometido de secas mínimas 

e até secas extremas, como a atual. Disse que a produção de mandioca mais a leste da 

região chegou a ser usada para alimentar animais e esse quadro se repete de forma 

sistemática em função da seca. Disse que isso causa uma insegurança alimentar na 

região. Disse que o Maranhão tem oportunidade de produzir mandioca com segurança. 

Disse que o projeto Reniva já existe na região dos cocais e no estado do Tocantins e tem 



como função entregar material genético de alta qualidade aos produtores. Disse que o 

projeto também tem por objetivo ter pessoas encarregadas da multiplicação do material 

genético e, por fim, pessoas que produzem mandioca de forma comercial. 

Emir da Cerâmica Disse que o convênio com o projeto da Embrapa trará benefícios para 

o município, com o aumento da produtividade, geração de emprego e renda. Disse que 

o projeto é completo, fornece material genético, cria a figura da maniveiro e tem 

assistência técnica constante. Disse que é possível deixar de ser dependente da 

produção de mandioca de outros estados. Disse que a parte aérea da mandioca serve 

para ração animal, sendo mais um benefício para o produtor. Disse esperar que essa 

iniciativa ande. Disse que sonha em ver o município saindo da dependência de ter que 

comprar farinha de fora, bem como outros produtos, pois o município tem condições de 

produzir. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que é uma grande 

preocupação essa questão da produção de mandioca no município. Disse que o 

requerimento do vereador Emir, sobre a preocupação com a produção de mandioca, é 

louvável. 

Maurício Dião Disse que as estradas do município estão todas, em sua maioria, em 

calamidade. Reforçou pedido ao executivo para que as estradas vicinais sejam 

melhoradas. 

Maurício Dião Disse que a praça atrás do São Raimundo Nonato precisa de manutenção 

e que apoia o pedido do vereador Emerson sobre mesma. 

Maurício Dião Disse que o carnaval foi tranquilo e participativo. Citou os blocos D´Blay 

e Falcões. Disse que todos os blocos são muito bons. Disse que participou do bloco Dadá 

Melado e que gostou muito.  

Maurício Dião Disse que tem preocupação com a iluminação pública da Avenida 

Rodoviária e dos bairros, como Vila Ceci, São José, Porto, Vila Cardoso e também no 

Centro. Pediu que o prefeito providencie agilizar a solução do problema. 

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que tudo o que foi dito pelos 

demais vereadores é de extrema importância para a população. Parabenizou o vereador 

Emir pela preocupação com a geração de empregos no município. Disse que o projeto 

sobre a produção de mandiocas poderá ir para a frente. Disse que é preciso atenção 

com a região do Itapecuru, bem como com o assentamento Bacuri. Disse que a 

iluminação pública é uma preocupação de todos. Disse que a população da Vila Ceci está 

preocupada também com a questão do abastecimento de água. Pediu providências do 

executivo para os problemas apresentados pelos vereadores. 



Considerações finais 

Irmão Leonardo defendeu que a próxima sessão seja sessão solene para homenagear 

as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher.  

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/

