Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 07 de maio de
2018.
Foi realizada na segunda-feira, 07 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, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emir
da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada a ausência do Vereador Emerson Cardoso.
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 dado entrada o projeto de lei nº 003/2018, que trata da lei de diretrizes
orçamentárias (LDO) para o ano de 2019.
Irmão Leonardo Informou que o projeto será encaminhado à comissão de orçamento.
O projeto deverá ser votado até a última sessão ordinária do mês de junho. Disse que é
importante haver audiências públicas para a discussão da LDO. Disse que será definido
um calendário para a realização de audiências públicas.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que foi feito uma comitiva para cobrar,
em São Luís, na Caema, melhorias para o sistema de abastecimento de água da cidade.
Disse que teve a promessa de que até janeiro de 2018 o sistema de abastecimento de
água estaria passando por melhorias, mas que até agora nada aconteceu. Disse que a
situação do abastecimento de água deverá piorar com o período da estiagem,
principalmente a partir de agosto. Disse que é preciso cobrar melhorias para o sistema
de abastecimento de água. Disse que conversou com o encarregado pelo sistema e que
o mesmo disse que não tem previsão de ampliação da rede de abastecimento de água
da cidade. Pediu apoio a todos os vereadores para que o ajudem na reivindicação. Disse

que ficou sabendo que o povoado Barracão está há mais de 10 dias sem água. Disse que
as máquinas estão perfurados os poços do Bairro Cidadão e do Povoado Onça.
Cobra disse que cobrou ao prefeito sobre a questão das estradas vicinais. Disse que o
mesmo disse que a melhoria das estradas será feita assim que terminar a operação tapa
buracos. Disse que após a operação tapa buracos será feita também a abertura de mais
ruas no Bairro Cidadão, garantindo a entrega dos lotes a quem já foi contemplado.
Cobra disse que foi feito requerimento sobre a situação dos lotes no Bairro Cidadão.
Pediu que a Secretaria de Assistência Social dê resposta ao requerimento.
Cobra disse que essa semana cobrou do fiscal da limpeza pública sobre o andamento
dos serviços. Disse que existe preocupação quanto a limpeza dos terrenos baldios, mas
que os mesmos devem ser limpos pelos proprietários.
Irmão Leonardo disse que na véspera da Agritec houve uma grande mobilização das
empresas que prestam serviços ao Governo do Estado. Disse que depois da vinda do
governador alguns serviços praticamente pararam, como a obra do poço do Bairro
Cidadão. Disse que o Governador garantiu investimento da Caema no Município, mas
que até agora os serviços não foram licitados. Disse que a previsão é que haverá mais
um período de estiagem com problemas no abastecimento de água.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que a Agritec, realizada
no Município, foi um evento, que superou as expectativas, com boa participação da
comunidade local, da região e de muitas lideranças políticas, inclusive do governador
Flávio Dino. Disse que a realização da feira se deve muito ao Adelmo Soares, que era o
Secretário de Agricultura Familiar quando da escolha do Município para sediar a Feira.
Disse que o Adelmo ajudou também a garantir as barracas para Feira de Agricultura
Familiar do Município, bem como os poços artesianos que já foram inaugurados e os
que estão sendo perfurados. Disse que o governador prometeu o asfalto para o Povoado
Vale Verde e a escavação do poço do Bairro Cidadão. Disse que o Prefeito Rodrigo
Coelho ficou animado com a promessa da perfuração imediata do poço do Bairro
Cidadão e que o mesmo providenciou a doação de caixas d´água para população do
bairro. Disse que a obra ainda não foi concluida. Disse que a feira deu grande destaque
ao Município. Disse que a feira foi bem organizada. Disse que os bancos movimentaram
mais de um milhão de reais e que houve a comercialização de mais de 300 mil reais em
produtos. Disse que a cidade ficou bastante movimentada durante o evento, o que
contribuiu para diversos segmentos econômicos locais.
Júlio da Foto Layser disse que a festa das mães será realizada no sábado, dia 12, na Praça
do Mercado. Disse que o evento contará com sorteio de diversos prêmios para as mães
mangabeirenses, inclusive uma motocicleta.

Júlio da Foto Layser disse que participou, no dia 30, juntamente com o Prefeito, o
representante da empresa que cuidava da limpeza pública e um representante do
Ministério Público, do pagamento dos trabalhadores da limpeza pública. Disse que a
Câmara teve papel importante na solução do problema e na articulação para que
ninguém tivesse prejuízo. Disse que a Prefeitura só pagou a empresa com o
compromisso de que o dinheiro fosse imediatamente usado para pagar as pendencias
da empresa no Município. Disse que a empresa foi embora, foi chamada a segunda
colocada e que já existe melhoria na limpeza.
Júlio da Foto Layser disse que, no sábado, passou um vídeo no Jornal Nacional, da Rede
Globo, sobre o município. Disse que o vídeo não retrata a realidade. Disse que parte do
lixo que havia no aeroporto já foi recolhido e que o problema foi ocasionado justamente
pela empresa que deveria cuidar da limpeza pública. Disse que, após a veiculação do
vídeo, recebeu muitas ligações de pessoas, que moram fora, preocupadas com a
situação do Município. Disse que esclareceu a essas pessoas que o problema está sendo
solucionado.
Darleia Oliveira (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – disse que foi procurada por
pessoas da localidade Buritizinho sobre um problema no ônibus escolar, mas que
recebeu a informação de que a situação já foi solucionada. Disse que moradores da
região do Itapecuru informaram que os alunos tem que sair de casa às 10 horas para
estarem na cidade às 12 horas. Disse que na gestão passada era servido um almoço a
esses alunos, mas que na atual gestão isso não está ocorrendo. Disse que vai procurar
informações sobre o caso e que vai buscar apoio dos demais vereadores para que o
problema seja solucionado.
Irmão Leonardo disse que é servido almoço nas escolas Manoel da Silva Costa e na
Escola José Pinto de Menezes.
Cobra disse que havia uma reclamação sobre a quantidade de almoço disponibilizado,
mas que cobrou da Secretaria e que agora a refeição agora está sendo suficiente.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – Lembrou que as estradas vicinais
do Mimosos e da Passagem do Adão Berto, no Periquito, precisam de melhorias. Disse
que existem muitas outras estradas do município que precisam de reparos. Disse que
fica preocupado com a questão da água do Povoado Barracão, que é uma calamidade.
Disse que uma solução seria interligar o Barracão com água do Morro do Chupé. Disse
que é preciso que o carro pipa vá pelo menos duas vezes por semana ao Povoado. Disse
que é preciso limpar a entrada da cidade no sentido ao Povoado Buritirana. Disse
observar que a limpeza começou a melhorar.

Irmão Leonardo disse que foi enviado oficio à Secretaria de Segurança Pública
solicitando um delegado. Disse que a resposta da Secretaria foi no sentido de que não
haveria pessoal no quadro para atender a solicitação, mas que ficou sabendo que deverá
vir um delegado para o Município nos próximos dias. Disse que a Câmara solicitará
informações ao DNIT sobre a empresa que fará a manutenção da BR 230, pois a rodovia
está muito danificada e com as margens sujas.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse, com relação à Agritec,
que o caminho é levar informações aos pequenos produtores. Disse que muitos
assuntos foram disponibilizados durante a Agritec. Disse esperar que a Feira se torne
constante e que não ocorra apenas em anos eleitorais. Disse que a transferência de
conhecimento aos produtores deve ocorrer de forma constante. Disse que alguns
municípios deveriam ser escolhidos pelo estado para que as feiras sejam contínuas.
Emir da Cerâmica disse, quanto ao lixão no aeroporto, que já haviam sido feitas
cobranças. Disse que o prefeito não consegue governar só, que todos os assessores
fazem parte da administração. Disse que faltou acompanhamento para evitar que a
situação chegasse onde chegou. Disse que o Município foi mostrado a nível nacional da
pior forma. Disse que o problema mostrado é algo que vinha se acumulando há muitos
anos. Disse que é preciso a definição de uma solução para a destinação do lixo.
Emir da Cerâmica disse que a questão da Caema parece que se tornou algo incessível
para o Governo do Estado. Disse que essa semana recebeu questionamento sobre a
qualidade da água que está sendo distribuída à população, que muitas pessoas
observaram impurezas na água.
Emir da Cerâmica disse, quanto à LDO, que para a realização das audiências públicas é
preciso levar para as comunidades um rol do que a lei prevê, para que não haja
divagações quanto ao que será debatido com a população.
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

