
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 14 de agosto 

de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 14 de agosto, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

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

vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Emir da Cerâmica, 

Irmão Leonardo, Mauricio Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada as ausências dos Vereadores (a) Emerson Cardoso, Júlio da Foto Layser e 

Darleia. 

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 a leitura da ata da sessão anterior e em seguida fez 

leitura das correspondências. 

Foi feita a leitura de resposta do oficio nº 71/2017, enviado pela câmara ao poder 

executivo. A resposta informa que está sendo providenciado processo licitatório para 

recuperar a estrada e reconstruir a ponte da Piaçaba, bem como a busca de providências 

necessárias para recuperar a estrada de acesso à região da data ipoeira. 

Foi feita a leitura de convite da paroquia de São Raimundo Nonato convidando a Câmara 

para participar das comemorações alusivas ao festejo de São Raimundo Nonato, entre 

21 e 31 de agosto.  

Irmão Leonardo informou que na última terça-feira ele o vereador Cobra participaram 

de uma reunião com a presença de representantes da Caema, Ministério Público, Poder 

Executivo, legislativo e populares. Disse que na reunião representantes da Caema 

informaram que a empresa não dispõe de estrutura de investimento para o município, 

bem como que a bomba que apresentou problema havia sido trocada. Disse que um dos 

encaminhamentos levados pela câmara era que não fosse cobrada a conta dos 

consumidores nos meses de agosto e setembro, o que foi atendido. Disse que o 



vereador Cobra vai a São Luís na próxima semana para uma reunião com o diretor da 

Caema, onde vai tratar dos problemas de abastecimento na cidade. 

Irmão Leonardo informou que foi assinado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) 

entre a Câmara e o Ministério Público, que será divulgado no portal da Câmara. Disse 

que o TAC trata da questão da votação das contas dos ex-prefeitos. Disse que será 

definido um cronograma para as votações. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – Disse que é uma satisfação ver a plateia cheia 

de pessoas em busca dos seus direitos. Disse que é favorável ao projeto em tramitação 

que visa adequar a carga horária de servidores. Disse que quando o servidor trabalha 

motivado presta um melhor serviço à população. Disse que esteve na Promotoria 

participando de uma reunião sobre a questão do abastecimento de água e que 

reivindicou o direito do povo. Disse que existe uma defasagem na Caema do município. 

Disse que um levantamento mostrou que a Caema tem uma estrutura de 20 anos atrás 

e que não faz um abastecimento de qualidade. Disse que na reunião fez as cobranças 

sobre o problema. Disse que diariamente recebe mais de 30 ligações de pessoas 

reclamando do problema no abastecimento de água. Disse que a população não aguenta 

mais sofrer. Disse que um levantamento feito por um engenheiro da Agroserra 

constatou que a cidade precisa de uma nova estação de tratamento. Disse que na 

reunião foi reivindicado que não aja a cobrança da água. Disse que se comprometeu de 

ir a São Luís para visitar a sede da Caema em busca de soluções para o problema. Disse 

que pediu apoio ao prefeito para que ajude a mobilizar apoio de deputados à causa. 

Cobra disse que, como vereador, não vota em um deputado que ele não saiba dizer a 

população o motivo pelo qual o apoia. Disse que fica envergonhado de dizer ao eleitor 

para votar em um deputado e o eleitor questionar o que o deputado já fez pela cidade 

e ele não saber responder. Disse que na quarta-feira, dia 23 de agosto, estará em São 

Luís lutando pelo sistema de abastecimento e por outras questões do município. Disse 

que se não for apoiado pelos deputados na defesa da causa a população vai ficar 

sabendo. 

Emir da Cerâmica (PDT)  

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que a problemática da 

água e seu desenrolar, comentado pelos vereadores Cobra e Leonardo, faz com que ele 

chegue à conclusão de que o estado só age mediante pressão. Disse que houve por parte 

da justiça local a aplicação de uma multa que depois se mostrou sem cabimento jurídico, 

uma vez que o estado e a Caema haviam criado situações onde não se permitia a 

aplicação da multa. Disse que o fato é que o problema da água vem ganhando amplitude 

há muitos anos, quase que exponencialmente. Disse que o que se tem são promessas 



no sentido de regularizar o abastecimento, embora a Caema declare que não tem 

recursos para fazer todos os reparos necessários. Disse que o problema de 

abastecimento existe em outros municípios. Disse que as perspectivas são de que a 

população tenha que conviver por muito tempo com a falta de água. Disse que durante 

as campanhas as soluções são apresentadas, mas que no exercício dos cargos isso não 

ocorre. Disse que outro problema é com relação ao riacho Cachoeira, de onde é retirada 

a água para tratamento. Disse que tem um projeto de lei que visa mudar o riacho de 

categoria para rio Cachoeira. Disse que na sua maneira de ver essa mudança não altera 

o panorama. Disse que simplesmente mudar a categoria de riacho para rio, sem que aja 

um programa para recuperar as margens, não resolver os problemas. Disse que assim 

que tomou posse como vereador, há quase 10 anos, verificou a necessidade do 

município ter um horto florestal, um jardim ou viveiro de mudas com plantas nativas e 

adaptadas a vários ecossistemas. Disse que até hoje não se concretizou a ideia do horto 

florestal. Disse que outros mananciais também enfrentam problemas de degradação e 

que o horto florestal forneceria mudas para as matas ciliares degradadas. Disse que a 

situação é complexa, com distribuição de água ruim e um manancial em um processo 

gradativo de degradação. Disse que a melhoria do fornecimento de água está atrelado 

à continuidade do manancial suprir a demanda do sistema. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que achou importante a 

forma com o presidente representou os vereadores na reunião com a Caema, mas que 

ficou um ponto com relação ao reservatório na Rua Paulo Ramos. Disse que a questão 

da distribuição melhorou em alguns pontos. Disse que muitas pessoas estão passando 

por situações difíceis. Disse acreditar que a situação vai melhorar. 

Maurício Dião disse que foi abordado por algumas pessoas pendido melhorias da 

estrada do Brejão, saindo da Fazenda do Japonês. Disse que moradores informaram que 

a estrada está danificada. Disse que outras estradas precisam de recuperação. Citou que 

um buraco na estrada que liga as estradas da Cabeceira e Pedra Grande precisa ser 

olhado com atenção. 

Maurício Dião disse que apoia o projeto que adequa a carga horária de servidores 

municipais. 

Ordem do Dia 

Projeto de lei nº 18/2017, que dispõe sobre o cumprimento da jornada de trabalho dos 

servidores públicos o município de São Raimundo das Mangabeiras ocupantes dos 

cargos de farmacêutico, dentista e auditor fiscal. 

Cobra disse que é favorável ao projeto.  Disse que a possibilidade de haver um projeto 

que atenda aos interesses dos enfermeiros pode ser discutido em outra sessão, o que 



não afeta o andamento do projeto que trata dos farmacêuticos, dentistas e auditores 

fiscais. 

Irmão Leonardo disse que é preciso construir um entendimento sobre um possível 

projeto dos enfermeiros e que não é garantido que o prefeito enviará o projeto. Disse 

que, mesmo que o prefeito envie o projeto, este não poderá ser discutido este ano, pois 

já foi votado um projeto com esse mesmo tema neste ano e o regimento não permite 

discutir projetos de mesmo tema no mesmo ano. 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – disse que 

não é contra o projeto que trata da carga horária dos cargos de farmacêutico, dentista 

e auditor fiscal. Disse que requereu que o projeto seja votado na próxima sessão. Disse 

que o projeto tem o voto dela, mas que pediu para que o projeto seja votado na próxima 

semana, uma vez que vai conversar com o prefeito sobre a construção de um 

entendimento sobre o caso dos enfermeiros.  

Emir da Cerâmica disse que não consegue ter o entendimento do por que atrasar a 

votação da matéria, que já está discutida e deliberada. Disse observar que surgiu a ideia 

de fazer um enxerto com relação as demandas dos enfermeiros. Disse que se está 

abrindo um precedente para não se votar aquilo que for de interesse de uma categoria 

enquanto não for atendido o interesse de outra. Disse que não existe matéria sobre 

enfermeiros, motivo pelo qual não tem porque discutir essa questão. Disse que não 

ouviu nada de consistente que impeça a votação da matéria na sessão em andamento. 

Pediu à presidência que coloque a matéria em regime de urgência, de acordo com o 

artigo 144, e que se o plenário decidir a matéria será votada na sessão. Disse que tem 

preocupação com relação a questão da responsabilidade fiscal. Disse que a sugestão da 

matéria em discussão veio do executivo, que assegurou que é possível atender o que 

propõe o projeto, o que faz com que ele não tenha objeção ao mesmo.  Disse que se o 

executivo enviar projeto relativo às demandadas do enfermeiros ele vai ler, estudar e 

dar um aparecer.  

Irmão Leonardo disse que recebeu requerimento da vereadora Alessandra pedindo que 

o Projeto de lei nº 18/2017 seja encaminhada para a comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social. Foi feita a leitura do requerimento da vereadora.  

Alessandra Alvarenga pediu apoio dos vereadores ao requerimento.  

Emir da Cerâmica disse que percebe-se que a vereadora Alessandra tem a intenção de 

postergar a votação do projeto. Disse que o projeto deu entrada no dia 05 de julho e 

questionou o porquê da preocupação da vereadora em adiar a votação somente na 

sessão que se propõe a votar a matéria.  Disse que não entende o posicionamento da 

Vereadora.  Disse que o requerimento verbal apesentado por ele, de acordo com o 

artigo 144, se sobrepõe a qualquer relatório de comissões. 



Alessandra Alvarenga disse que o projeto chegou para aos vereadores em agosto, 

embora seja datado de julho. Disse que o projeto deveria ter ido também para comissão 

de saúde. 

O requerimento foi colocado em votação simbólica e foi negado. Anteriormente foi 

acordado que na negação do requerimento da vereadora Alessandra, o requerimento 

do vereador Emir seria considerado aprovado e o projeto seria votado na sessão em 

andamento. 

Votação projeto nº 18/2017: Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga 

Freire-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Luís 

Gomes Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de 

Morais-Sim. 

Aprovado com 7 votos; O presidente só vota em caso de empate. 

Projeto de lei nº 02/2017, que revoga o inciso 2º do artigo 34 da lei municipal nº 39, de 

05 de maio de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, vencimentos e salários 

dos profissionais da educação básica da rede pública municipal e dá outras providências. 

Votação projeto de lei nº 02/2017: Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes 

Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Emir Ferreira de Alencar-

Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato 

Pereira de Morais-Sim. 

Aprovado com 7 votos; O presidente só vota em caso de empate. 

Projeto de lei nº 08/2017, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do 

município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências. 

Votação projeto de lei nº 08/2017: Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes 

Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Emir Ferreira de Alencar-

Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato 

Pereira de Morais-Sim. 

Aprovado com 7 votos; O presidente só vota em caso de empate. 

Projeto de lei nº 020/2017, que dispõe sobre a bandeira e o brasão o município de São 

Raimundo das Mangabeiras, estado do Maranhão, na forma do Artigo 6º da Lei Orgânica 

Municipal e dá outras providências. 

Votação projeto de lei nº 020/2017: Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes 

Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Emir Ferreira de Alencar-

Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato 

Pereira de Morais-Sim. 

Aprovado com 7 votos; O presidente só vota em caso de empate. 



Considerações finais 

Irmão Leonardo informou que a câmara deverá votar pelo menos duas contas de ex-

prefeitos por mês, para atender o TAC firmado com o Ministério Público. Disse que não 

se sabe se a câmara já votou alguma conta anteriormente. Disse que a câmara vai 

enfrentar a questão e que vai discutir e votar as contas. 

Mauricio Dião disse que apoiará o projeto dos enfermeiros quando o mesmo for 

apresentado. 

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/

