
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 10 de abril de 

2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 10 de abril, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

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

vereadores (as): Aílton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia, Emerson 

Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício 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 pedido que fosse feita a leitura da ata da última sessão ordinária.  

Foi feita a leitura do projeto de lei 0011/2017, que dispõe sobre a autorização para 

alienar veículos inservíveis ao quadro da administração municipal.  

Foi feita a leitura do projeto de lei 0012/2017, que altera a lei municipal nº 111 de 2015, 

que dispõe sobre o sistema municipal de educação no município de São Raimundo das 

Mangabeiras e dá outras providências. 

Foi feita a leitura do projeto de lei 0013/2017, que autoriza o poder executivo a alterar 

o layout da composição de quiosques da Praça do Mercado e dá outras providências. 

Grande Expediente 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – justificou 

suas faltas às sessões anteriores, por questões de saúde. Disse que fez uma cirurgia e 

estava de repouso em casa. Disse que agora está recuperada e de volta à câmara para 

lutar pelo povo. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 



O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que o vereador está 

na câmara para atender os reclames da população. Disse que se a população acha, por 

alguma circunstância, que o seu direito está sendo ferido, a mesma deve procurar os 

vereadores para que estes procurem uma solução viável junto ao executivo. Disse que 

os vereadores buscam o melhor para o povo. Disse que conversando com um munícipe 

o mesmo disse que conhece pessoa que já comprou cinco lotes na Vila Cidadão. Disse 

vai policiar a questão. Disse entender que os lotes são uma concessão de uso, a pessoa 

não é o dono, o dono é o município. Disse que com o tempo, após a construção da casa, 

é que a pessoa entra com um documento, o município autoriza e a pessoa registra o lote 

em cartório. Disse acreditar que as pessoas que estão vendendo e comprando terão 

prejuízo, pois o município poderá pegar o lote de volta. Disse que a política de doação 

de lote é uma política social voltada para as pessoas que não têm casa. Disse que vai 

fazer uma indicação para que o prefeito, juntamente com o setor pertinente, faça uma 

vistoria para ver se quem recebeu lote ainda detém a posse do mesmo. Disse que ficou 

sabendo que existe invasão na propriedade e que pessoas já tem chácara no 

loteamento. Disse que o projeto social não pode ser transformado em uma mercancia e 

o poder público tem que fazer vistoria. 

Emerson Cardoso disse que descobriu que tem ladrão na garagem da prefeitura. Disse 

que pneus, caixa de marcha de ônibus foram levados. Disse que o ladrão teve ajuda para 

efetuar os roubos. Disse que até um vereador de uma cidade vizinha foi preso por 

participação no caso. Defendeu que a polícia investigue o caso porque tem mais pessoas 

envolvidas. Disse que a impressão que ficou é que o caso já vinha ocorrendo há algum 

tempo. Disse que a pratica deve ter tido a conivência de pessoas que trabalham lá. Disse 

que o prefeito municipal colocou a polícia para investigar o caso. Disse que o secretário 

da área deve ficar mais atento ao local. Disse que é preciso moralizar o funcionamento 

da garagem. Defendeu que os funcionários do local devem ser identificados, inclusive 

com crachás.  

Emerson Cardoso disse que um cidadão informou a ele que estava há uma semana 

doendo o dente e que sempre que se dirigia ao posto não tinha anestesia. Disse que foi 

ao posto e que foi informado de que as anestesias já chegaram. 

Emerson Cardoso disse, quanto aos agentes de saúde, que as falas surtiram efeito e que 

já tem pessoas se mobilizando. Disse que soube que existem desproporções muito 

grandes quanto às áreas de atuação dos agentes de saúde. Sugeriu que o secretário de 

saúde seja questionado sobre a quantidade de agentes de saúde e as áreas de atuação 

para ver a situação e observar se tem áreas que não estão sendo cobertas, para que seja 

solicitado a realização de seletivo para agentes de saúde. Disse que os agentes de saúde 

que enfrentam dificuldades devem procurar os vereadores e manifestarem os 

problemas enfrentados.  

Irmão Leonardo disse que esteve na garagem, na quinta-feira, e que o secretario 

determinou uma vistoria em todos os veículos e que a mesma está sendo feita. Disse 



que a vistoria já identificou mais coisas erradas. Disse acreditar que mais pessoas vão 

responder pelo problema. Quanto aos terrenos, disse que a assistente social está 

empenhada em analisar cuidadosamente cada cadastro. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que se sente bem em saber que foi eleito 

pelo povo e que não recua em defender o povo. Disse que graças às chuvas tem muitas 

estradas danificadas e que na reivindicação ao prefeito o mesmo disse que recuperar 

estrada em pleno inverno é impossível, mas que iria fazer pelo menos um tapa buraco 

nos locais mais emergenciais. Disse que esteve na região do Cala Boca, na saída do Vale 

Verde, acompanhando as maquinas que estavam fazendo tapa buracos nas estradas que 

estavam praticamente intransitáveis. Disse que fez reivindicação de melhorias para a 

estrada do Buritizinho, do Periquito e do Santo Antônio. 

Cobra disse, quanto à garagem da prefeitura, que recebeu a informação de que a caixa 

de marcha que foi roubada é de um ônibus que será leiloado e que esse roubo diminui 

o valor do veículo. Disse que os vereadores tem que cobrar o zelo pelo patrimônio do 

povo. Disse que a pessoa que fez isso tem que ser preso. Disse que recebeu a informação 

que de uma f4000 roubaram todos os pneus com as rodas. Disse que a garagem tem 

que ser mais vigiada. 

Cobra disse que criticou alguns agentes de saúde, mas que parabenizou outros.  Disse 

que foi procurado por muitos agentes de saúde que querem trabalhar. Disse que, 

conversando com um agente de saúde, ficou sabendo que existem regiões que não têm 

agente de saúde. Disse que ficou sabendo que alguns agentes de saúde trabalham mais 

que outros, pois tem agente que atendo 200 famílias e outros 70, por exemplo. 

Defendeu que a situação seja equalizada. 

Alessandra Alvarenga – aparte – disse que quando os vereadores tiverem os 

documentos com o mapeamento das áreas de atendimento e a desproporção for 

observada, os vereadores podem solicitar a adequação da questão e que seja feito 

seletivo para a área, caso o excesso de atendimentos para alguns agentes continuar. 

Disse que os agentes de saúde são profissionais de grande importância. 

Emerson Cardoso – aparte – disse, quanto ao leilão de veículos, que é preciso saber 

sobre o projeto de lei que foi aprovado na gestão passada para vender alguns veículos 

e que é preciso saber se existiu a venda autorizada anteriormente. 

Cobra disse que os veículos que foram aprovados no projeto lei anterior não foram 

leiloados por falta de documentação.  

Cobra disse que os agentes de saúde que realmente trabalham se mostraram 

preocupados com as críticas. Disse que recebeu reivindicação de um agente de saúde 

que pede que o executivo providencie fardamento e kits de trabalho para os agentes de 

saúde.  



Cobra disse, quanto ao loteamento do Bairro Cidadão, que é preocupado com o fato de 

pessoas receberem o lote e depois vender o mesmo. Disse que a cobrança de lote é 

muito grande. Disse que os lotes são para pessoas que precisam. Disse que existia muita 

ilegalidade e que o prefeito atual está procurando moralizar a questão. Disse que ficou 

sabendo de pessoas que tem casa e que tem dois lotes no Bairro Cidadão. Disse que 

comprar lote no Bairro Cidadão é crime. Disse que ninguém pode vender e ninguém 

pode comprar. Disse que a lei do loteamento diz que a venda só pode ocorrer após 10 

anos. Disse que em um levantamento feito no bairro foi verificado que apenas 35 lotes 

receberam benefício e que existem mais de 200 lotes que ainda não receberam 

benefício. Defendeu que seja feita reunião com todas as pessoas que já receberam lote 

para saber se ainda detém a posse do mesmo e quando pretendem construir. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que muitos assuntos do 

dia a dia do município já foram abordados pelos vereadores que o antecederam. Disse 

observar, quanto ao roubo na garagem do município, que se concretiza algo que ele vem 

sempre observando. Disse que o mentor dos furtos tinha acesso livre às dependências 

da garagem. Disse que tinha acesso livre porque se julgava um cabo eleitoral de 

vereadores e do prefeito e que se sentia à vontade para fazer o que queria. Disse que 

hoje qualquer um poder adentrar à garagem e ninguém pergunta se teve autorização. 

Disse que observa um excesso de liberdade a determinados indivíduos para que tenham 

acesso livre não apenas à garagem como também a outros órgãos públicos.  Disse que 

isso facilitou a supressão dos bens. Disse acreditar que não está havendo um 

acompanhamento no processo de manutenção de cada máquina ou veículo que se 

encontra no local. 

Emir da Cerâmica disse que existem três veículos cujo o ano de fabricação é 2011 e que 

os mesmos estão parados já há algum tempo, comprovando que houve um processo 

acelerado de sucateamento do bem. Disse que o vereador Emerson bem lembrou que 

já foi votado projeto de lei para o leilão de alguns veículos. Disse que observa-se que o 

leilão não ocorreu por conta de falta de atitude. Disse que os bens estão mais 

desvalorizados hoje e que o município já gastou mais recursos para manter os veículos. 

Disse que o promotor começou a chamar alguns servidores do município e passou a 

fazer cobranças sobre o cumprimento do trabalho. Disse que é preciso mudar de rumo 

quanto ao que ocorre com a coisa pública. Disse que o município precisa realizar a 

manutenção de estradas e que as máquinas não têm pneus, por exemplo. Disse que é 

preciso adotar medidas que mudem a visão que se tem com relação aos bens que são 

públicos. Disse que cada funcionário é corresponsável pelo processo de revisão e de uso 

dos bens públicos.  

Darleia (PP) 



A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que as pessoas dizem que as 

peças dos veículos estão sendo roubadas porque os mesmos não estão trabalhando. 

Disse que é um bem da população, não apenas da prefeitura, e que essas questões têm 

que ser debatidas. Disse que é preciso mais fiscalização no local. Disse que na semana 

passada ela bateu o carro em um buraco quando estava chovendo.  Defendeu que seja 

feito pelo menos uma operação tapa buracos. Disse que a população está reclamando 

sobre os buracos nas ruas. 

Darleia disse, quanto aos agentes de saúde, que a questão precisa ser olhada 

corretamente, para observar se não existe desproporção quanto ao trabalho que precisa 

ser feito por alguns agentes de saúde. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que foi procurado sobre o 

pessoal que vende merenda nas escolas. Disse que sabe que tem uma lei que proíbe, 

mas que o caso deixa no prejuízo as pessoas que vão vender geladinho, pastel ou outro 

salgado na escola. Disse que as vendedoras são mães de família que buscam aumentar 

a renda com essa atividade. Defendeu que seja observado o caso das pessoas que estão 

sendo proibidas de vender merendas na escola. Disse que a proibição tira a forma de 

algumas famílias terem uma renda extra. 

Maurício Dião Disse que foram tapados uns buracos na estrada da Macaúba, mas que 

os buracos já reapareceram. Defendeu que a estrada passe por um novo reparo, caso 

contrário a população ficará sem meios de se locomover. 

Maurício Dião disse que apoia o leilão dos veículos, até mesmo para diminuir o 

sucateamento dos veículos, inclusive com roubo de peças. Disse que a justiça deve 

cuidar do caso e que o promotor já está acompanhando a situação. Disse acreditar que 

vão passar a ter mais cautela para que isso não ocorra mais. Disse que é preciso observar 

o que vai ser feito com o dinheiro que será arrecadado com os veículos que serão 

leiloados. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que neste dia 10 de 

abril o governo completa 100 dias e que já tem o que se comemorar. Disse que existem 

muitos avanços e também muitos desafios. Disse que várias ações foram feitas em 

comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Parabenizou as pessoas que participaram. Disse 

que o governo tem um olhar atento sobre a saúde. Disse que uma das primeiras ações 

foi contratar médicos especialistas, um cardiologista, uma pediatra e um ginecologista. 

Disse que foi contratado de volta o Dr Audice, que atende todas as terças-feiras no 

hospital. Disse que em todas as áreas já foram realizadas capacitações com os 

servidores. Disse que na educação foi dado o reajuste dos professores, seguindo o que 

manda a lei federal, mas que em outros períodos era grande a dificuldade para os 



reajustes. Disse que neste ano o reajuste foi dado a partir de janeiro. Disse que um dos 

grandes avanços do governo foi isentar os alunos do IFMA das passagens de ônibus.  

Júlio da Foto Layser disse que na assistência social também houve avanços. Disse que 

nesses 100 dias foram doados mais lotes do que em toda a gestão anterior. Disse que a 

lei do loteamento estipula vários requisitos a serem cumpridos para que as pessoas 

recebam lotes. Disse acreditar que os requisitos estão sendo cumpridos, pelo menos na 

atual gestão, e que se não estiverem cada vereador é um fiscal do povo e deve 

acompanhar. Disse que no Bairro Cidadão já foi feita a colocação de canos para o 

abastecimento de água e instalada a rede elétrica. Disse que o governo vem avançando 

e vai avançar muito mais. Disse que o gestor vem dialogando com os vereadores.  

Júlio da Foto Layser disse que na área da cultura foi realizado o aniversário da cidade e 

o carnaval, uma festa que envolve a comunidade, atrai turistas e gera renda. Disse que 

várias outras ações já aconteceram. 

Júlio da Foto Layser disse que existem muitos buracos na cidade e que muitos já 

existiam. Disse que os buracos aumentaram nesses 100 dias, mas que foi graças às 

chuvas. Disse que já existe uma ordem de serviço para que os serviços de melhoria de 

ruas iniciem, o que deve ocorrer após as chuvas darem uma trégua. Disse que em breve 

as melhorias das ruas devem iniciar. 

Júlio da Foto Layser disse que alguns projetos deram entrada na câmara, os de nº 11, 

12 e 13. Disse que o projeto 11 dispõe sobre o leilão dos veículos. Disse que há algum 

tempo foi aprovado um projeto para leilão de veículos, mas que esse leilão não ocorreu. 

Disse que em 2009 foi aprovado projeto para a compra de máquinas e veículos através 

do Provias. Disse que São Raimundo das Mangabeiras foi um dos poucos municípios que 

conseguiu as máquinas e veículos. Disse que fica triste ao chegar à garagem e ver as 

máquinas sucateadas. Disse que o prefeito fez um orçamento para arrumar os veículos 

e que pelas contas não compensa arrumar alguns. Disse que além do sucateamento, 

tem veículos tendo peças roubadas. 

Júlio da Foto Layser disse que o projeto 12 readéqua pontos do sistema de educação. 

Disse que o projeto 13 trata dos bares da praça do mercado, pedindo autorização para 

que o município possa demolir três bares na praça. Disse que são os três bares que ficam 

em frente ao palco. Disse que a praça ficou bonita, mas que foram feitos bares demais 

e o palco ficou inutilizado, embora seja muito bom e grande. Disse que os bares a serem 

demolidos estão desocupados. 

Irmão Leonardo fez leitura de moção de pesar pelo falecimento do senhor Vital 

Saldanha Maia, ocorrido no dia 07 de abril, ex-vereador do município, pai do chefe de 

gabinete do prefeito, Zezeca Maia, e do procurador Geral do Município, Dr Georgio 

Maia. 

Ordem do dia 



Projeto lei nº 009/2017, que dispõe sobre o sistema único de assistência social do 

município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências.  

Foi feita leitura de emenda do Vereador Emir da Cerâmica, que defendeu a emenda, 

sendo aprovada com adendos do vereador Júlio da Foto Layser.  

Foi feita leitura do parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social; e da 

Comissão de Finanças e Orçamento. Os pareceres foram favoráveis ao projeto. 

Votação 

Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariovaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Darleia 

de Oliveira Pereira-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 Morais-Sim. 

Projeto lei nº 010/2017, que regula o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do 

art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e dá 

outras providências. 

Foi feita leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.  O parecer 

foi favorável ao projeto. 

Votação 

Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariovaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Darleia 

de Oliveira Pereira-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 Morais-Sim. 

Considerações finais 

Júlio da Foto Layser agradeceu o apoio de todos os vereadores nos projetos votados. 

Manifestou voto de pesar pelo falecimento da Dona Otília Carvalho, da Dona Mariazinha 

Sipauba, da Dona Julia Teles e do Senhor Vital Maia, ocorridos na semana anterior. 

Desejou uma boa semana santa a todos. 

Alessandra Alvarenga informou que a partir da segunda-feira, 17 de abril, haverá exame 

de prevenção para as mulheres no Hospital São Raimundo Nonato. Desejou uma boa 

semana santa a todos. 

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/

