
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 23 de abril de 

2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 23 de abril, 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, Emerson Cardoso, 

Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da 

Papelaria. 

Justificada a ausência da Vereadora Darleia Oliveira. 

A sessão contou com a presença do Prefeito Municipal, Rodrigo Coêlho, que falou das 

ações da gestão e fez convite para a Agritec. 

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 convite enviado à Câmara e a todos os vereadores, convidando para 

a Agritec, a ser realizada entre 24 e 26 de abril. 

Irmão Leonardo Informou que esteve recentemente em visita a Petrolina, em 

Pernambuco, onde conheceu o projeto de produção agrícola Senador Nilo Coêlho. Disse 

que ficou encantado com o projeto, pois viu produtores que sobrevivem com um 

hectare de terra, produzindo uva, banana, batata e outras frutas. Disse que muitos dos 

produtos que observou são destinados ao Município. Disse que a região de São 

Raimundo das Mangabeiras tem água e terra, mas não há produção.  

Grande Expediente 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – indicou que a Praça que 

fica no fundo da Escola São Raimundo Nonato seja revitalizada. Lembrou que não é a 

primeira vez que faz essa indicação. Disse que o espaço está servindo apenas para meia 



dúzia de senhores jogarem dominó e baralho. Disse que não tem nada contra quem joga 

dominó ou baralho, que está apenas fazendo uma observação sobre a única utilidade 

que a praça está tendo. Pediu que o Prefeito olhe para a Praça, que é feia e inservível, 

que  a mesma é bem localizada, mas infelizmente está abandonada.  

Emerson Cardoso disse que é preciso mais atenção para com o cemitério do Bairro Vila 

Ceci. Disse que passou por lá há cerca de 3 dias e que percebeu que o capim estava 

encobrindo os túmulos. Disse que percebeu que começaram a roçar, mas que não sabe 

se o serviço foi concluído.  

Emerson Cardoso mandou abraço para o Cemazinho, que é um ouvinte assíduo das 

Sessões da Câmara pela rádio. Disse que seria bom se todos os cidadãos observassem a 

política como o Cemazinho. Disse que infelizmente muitos se prestam apenas a agredir 

os políticos pelas redes sociais ao invés de contextualizar as coisas. Disse que existem 

leis que punem as difamações nas redes sociais. Disse que os internautas não devem 

denegrir os políticos ou as suas famílias, pois poderá haver punições para quem infringir 

as leis. Disse que os vereadores não têm o poder de fazer, mas sim de cobrar, como ele 

está fazendo e faz constantemente. Disse que não é pelo fato de alguém ser político que 

alguém pode se achar no direito de falar o que quiser contra o político e sua família. 

Disse lamentar por determinadas atitudes difamatórias que observa contra os políticos. 

Disse que o respeito deve existir. Disse que o cidadão deve cobrar pelas melhorias nos 

serviços públicos, mas que é preciso respeitar quem ocupa os cargos. 

Emerson Cardoso disse que a política para deputado está chegando, assim com para 

governador, presidente e senador. Disse, quanto aos senadores, que é preciso observar 

quem são os seus suplentes. Disse que o povo que estava reivindicando água deve 

aproveitar a oportunidade para cobrar a ampliação da estrutura da Caema para que os 

serviços melhorem. Disse que são os deputados que tem a obrigação de cobrar pelas 

melhorias no abastecimento de água da Caema. Disse que muitos eleitores estão mais 

preocupados com partidos do que com as melhorias do serviços públicos. Disse que 

observa isso pelas brigas que surgem nas redes sociais. Disse que para haver melhorias 

o povo deve votar em bons nomes para todos os cargos, pois só é possível haver governo 

bom se os poderes se entenderem politicamente e se os representantes forem bons 

políticos. 

Irmão Leonardo disse que esteve no Assentamento Bacuri e que lá já ocorreu a troca 

das lâmpadas e que em junho as ruas deverão ser melhoradas. Disse que ouviu uma 

senhora do Bairro São José que informou que presenciou pessoas quebrando as 

lâmpadas de alguns postes no bairro para que a rua ficasse escura, que facilitaria o 

comércio de drogas. Disse que a mesma senhora parabenizou a PM por abordar grupos 

de pessoas que ficam paradas nas esquinas tarde da noite.  Disse que participa de vários 

grupos de WhatsApp, mas que não faz comentários nos grupos. Disse que é comum 

observar pessoas que fazem criticas aos políticos, mas que estão constantemente 

pedindo favores pessoais a políticos, o que é contraditório. 



 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que está sempre preocupado em resolver 

os problemas da sociedade. Disse que ficou satisfeito em ver que o poço artesiano do 

Povoado Vale Verde está concluído. Disse que sempre reivindicou melhorias no 

abastecimento de água. Disse que recebeu cobranças para outros poços artesianos, em 

outras localidades, como a Onça. Disse que reivindicou a solução para o problema do 

poço do Bairro Cidadão e que o mesmo será resolvido. Disse  que a máquina já está no 

local para resolver o problema do poço do Bairro. Disse que outra máquina já está no 

Povoado Onça.  

Cobra disse que presenciou uma palestra muito importante de um desembargador de 

Minas Gerais, o Dr Doorgal Andrada, que dizia que o legislativo  costuma cobrar que o 

judiciário cumpra as leias, mas que a culpa maior está nos políticos, pois estes devem 

pensar bem nas leis que vão aprovar. Disse que, por exemplo, existe uma lei que diz que 

é proibido carregar alunos em carros pau de arara, mas que existem locais que ônibus 

não podem trafegar devido às condições das estradas. Disse que o desembargador disse 

que muitas vezes existem leis que o Promotor pede que seja cumprida, mas muitas vezes 

o município não tem condições de cumprir a lei. Disse que é preciso eleger políticos que 

tenham responsabilidade para aprovar determinadas leis. Disse que o eleitor precisa 

pensar bem em quem vai votar.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que a Agritec é um 

evento muito importante e  que será realizado no Município. Disse que será a 15ª edição 

do evento, já tendo ocorrido em diversos municípios. Disse que o Governo do Estado 

estará presente no Município durante o evento. Disse que a feira atrairá milhares de 

pessoas ao Município, o que fará com que circule mais dinheiro. Disse que o Município 

ganha visibilidade com o evento.  

Júlio da Foto Layser disse que neste ano a Câmara teve um assunto debatido de forma 

corriqueira, que foi a questão da limpeza pública. Disse que  a Câmara foi fundamental 

para buscar solucionar os problemas. Disse que a limpeza está começando a funcionar 

como o esperado. Disse que a Câmara foi firme em cobrar a melhoria do serviço. Disse 

acreditar que dentro de 30 dias ninguém vai reclamar de limpeza pública, assim como 

não cobrará sobre a questão dos buracos, que começaram a serem tapados.  

Júlio da Foto Layser disse que todos os vereadores participaram do lançamento das 

pedras fundamentais dos poços artesianos. Disse que serão inaugurados três poços 

artesianos, como o do Bairro Vila Ceci, que já está funcionando e levando água até as 

casas. Disse que serão inaugurados também os poços no Povoado Vale Verde e no IFMA. 



Disse que outros poços serão construídos, como na Cabeceiras e Onça. Disse que é 

preciso um poço para a região da Pedra Grande. 

Júlio da Foto Layser disse que a vinda do Governador Flávio Dino marcará também o 

lançamento da Pedra Fundamental da nova Prefeitura e da nova Praça, que será 

construídos no antigo DNER. Disse que o Programa Mais Asfalto já iniciou no Município. 

Júlio da Foto Layser disse que foi procurado por pais de alunos que moram no Bairro 

Vila Ceci questionando sobre a questão de um ônibus que não estava pegando os alunos 

do Bairro. Disse que recebeu a informação de que o ônibus estava com um problema 

nos freios, mas que deverá voltar a operar nesta semana. 

Júlio da Foto Layser disse que a falta de respeito para com os políticos, que também são 

cidadãos, é algo que o deixa triste. Disse que os protestos não devem denegrir a imagem 

de ninguém. Disse que no Município tem algumas pessoas que as vezes denigrem as 

imagens dos políticos. Disse que recentemente recebeu insultos nas redes sociais. Disse 

que pretende buscar os meios legais caso ocorram outros casos com ele. Disse que viu 

recentemente em um grupo de WhatsApp um cidadão chamando todos os vereadores 

de medíocres. Disse que aceita críticas, mas que essas criticas não devem faltar com 

respeito às pessoas dos políticos. Disse que se não houver o respeito a coisa fica 

avacalhada.  

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que um assunto que foi 

bastante comentando nas redes sociais nos últimos dias foi a questão do lixo jogado no 

aeroporto. Disse que já havia se manifestado sobre o problema que estava se formando. 

Disse que o deposito de lixo no local está aumentando cada vez mais.  Disse que no Brasil 

existe uma afirmativa de que algumas coisas que são criadas para resolver um problema 

acabam virando problema no futuro. Disse que já houve projeto em 1954 determinando 

o fim dos lixões, posteriormente em 1981, 1988 e em 2010 uma outra lei, a 12.305. Disse 

que a ideia dessa lei era fechar os lixões até 02 de agosto de 2014. Disse que nesse 

período foram abertas linhas de financiamento, houve preparações dos corpos técnicos 

e muitos municípios foram atrás de recursos. Disse que o Município de São Raimundo 

das Mangabeiras foi contemplado com um aterro sanitário, mas que a obra parou e que 

tudo o que foi construído foi roubado.  Disse que um Município não se governa só, 

precisa de prefeito, secretários, coordenadores e outros servidores, tendo o objetivo de 

fazer com que os serviços públicos sejam executados. Fez indicação para que seja feito 

convite para que a Secretária de Meio Ambiente informe à Câmara sobre a situação do 

lixão e o que ocorreu para que a situação chegasse da forma que está. Disse que hoje o 

aeroporto não tem condições de pouso. Pediu que a Secretária informe também sobre 

a situação prevista quanto ao destino do lixo no futuro, uma vez que a obra do aterro 

não foi concluída.  



Rodrigo Coêlho – Prefeito Municipal – disse que participa da sessão para apresentar 

novidades, prestar contas, tirar duvidas e fazer um convite para a Agritec, que ocorrerá 

nos dias 24, 25 e 26. Disse que a maior polêmica da gestão foi a questão da limpeza 

pública. Disse que por diversas vezes esteve na Câmara para esclarecer sobre os 

problemas da limpeza pública, ocasionados pela falta do cumprimento dos contratos 

por parte das empresas contratadas. Disse que foi obrigado a fazer o distrato do último 

contrato que havia sido firmado há menos de três meses, pois não viu a 

responsabilidade da empresa. Disse que a segunda colocada na licitação foi chamada e 

que a nova empresa está mostrando que é possível fazer limpeza pública com qualidade. 

Disse esperar que dentro de 30 dias ninguém criticará mais a gestão por problemas na 

limpeza pública.  Disse que não era apenas a limpeza pública que não estava sendo feita, 

pois a empresa não pagava funcionários e nem fornecedores. Disse que esteve no 

Ministério Público e que foi feito um ajustamento coletivo, sendo que a empresa deverá 

pagar o que falta na presença do Prefeito e do Promotor de Justiça.  Disse acreditar que 

os problemas na limpeza seja um caso resolvido. 

Rodrigo Coêlho disse, quanto ao vídeo compartilhado sobre o lixo no aeroporto, que o 

vídeo mostra mais uma irresponsabilidade da empresa que estava responsável pela 

limpeza pública. Disse que assim que a nova empresa assumiu o lixo foi retirado da pista 

do aeroporto. Disse que está providenciado trocar o lixão da cidade para o aterro que 

foi construído na gestão do ex-prefeito. Disse que a obra seria de 512 mil reais, mas que 

só veio 250 mil reais para fazer o que foi feito. Disse que uma mudança de ministro 

rescindiu todos os contratos em vigor à época, o que fez com que o aterro ficasse pela 

metade. Disse que o fiscal veio recentemente e constatou que não existia mais nada. 

Disse que o fiscal deu prazo para o ex-gestor resolver o problema, mesmo este não 

tendo responsabilidade pelo que foi roubado. Disse que quando a obra for regularizada, 

de acordo com o que foi executado, a prefeitura poderá usar o local, quando o destino 

do lixo mudará de lugar.  

Rodrigo Coêlho disse que outro problema é a questão dos buracos, que foram 

agravados com as chuvas. Disse que foi um dos anos mais chuvosos da história. Disse 

que não poderia iniciar os trabalhos de recuperação no período das chuvas, tanto das 

ruas quanto das estradas vicinais. Disse que a manutenção das estradas já começou, 

assim como das ruas. Disse que quando terminar a pavimentação asfáltica haverá duas 

patrulhas mecanizadas recuperando as estradas vicinais. Disse que a operação tapa 

buracos está sendo feita com recursos próprios e que também já iniciou a pavimentação 

asfáltica pelo Governo do Estado, através do Programa Mais Asfalto. Agradeceu ao 

Governador Flávio Dino pela parceria em prol da pavimentação de ruas. Disse que o 

projeto contempla todas as ruas que ainda não foram asfaltadas na sede do Município.  

Disse que conseguiu um convênio junto ao Governo Federal, que deve demorar uns 06 

ou 07 meses, para recapear todas as ruas que necessitarem, principalmente aquelas que 

estão recebendo a operação tapa buracos. Disse que o Governador estará no Município 

na quarta-feira e que pedirá o asfalto para o Povoado Vale Verde. Disse que a parceria 



atual contempla o Povoado Morro do Chupé. Disse que conseguiu um convenio de 500 

mil reais para sinalizar todas as ruas, assim como para colocar semáforos nas ruas mais 

movimentadas.  Disse que posteriormente haverá trabalho no sentido de implantar a 

guarda municipal e municipalizar o trânsito. 

Rodrigo Coêlho disse que não tem como transformar a cidade de um dia para a noite. 

Disse que as críticas devem ser feitas, mas devem ser feitas com responsabilidade, 

ponderando sobre a realidade, sempre observando o que é possível ser feito.  

Rodrigo Coêlho disse que na quarta-feira serão inaugurados três poços artesianos no 

Município. Disse que na Vila Ceci e na comunidade Portelinha, no Povoado Vale Verde, 

os pedidos do povo giravam em torno de que fossem construídos poços artesianos nas 

comunidades. Disse que haverá as inaugurações dos poços da Vila Ceci, Portelinha e 

IFMA e que já tem máquina para escavar poços na Onça, Cabeceira e Bairro Cidadão.  

Disse que falta viabilizar mais poços e que vai buscar conseguir os mesmos junto ao 

Governo do Estado. Disse que o poço da Cabeceiras levará água para a Pedra Grande.  

Rodrigo Coêlho disse que uma grande obra que está sendo feita é a reforma do Hospital 

São Raimundo Nonato, que mudará a saúde do Município. Disse que o hospital será 

murado e que será inaugurado com o centro cirúrgico novo, assim como o raio-x e 

ultrassonografia novos. Disse que será uma obra de suma importância para a saúde 

pública, que foi umas das necessidades mais elencadas pela população.  

Rodrigo Coêlho disse que a Agritec é uma feira da agricultura familiar e agrotecnologia, 

que pela primeira vez é realizada no sul do Maranhão.  Disse que a feira apresentará 

diversas tecnologias ao pequeno agricultor, que terá cursos e palestras, dentre outras 

atividades. Disse que o Governo do Estado estará no Município durante os três dias do 

evento. Disse que é uma feira de oportunidades e de troca de experiências. Disse que a 

feira ficará marcada no Município. Convidou toda a população para participar do evento.   

Disse que o encerramento da Agritec será com o cantor Matheus Fernandes, na quinta-

feira, a partir das 21h. 

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/

