Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 06 de agosto
de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 06 de agosto, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes os
vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso,
Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Mauricio 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 informando sobre a previsão de que seja dado entrada dois projetos sobre
os feriados do festejo do padroeiro do Município, São Raimundo Nonato. Uma das leis
revoga o feriado do dia 30 de agosto e a outra cria o Dia do Vaqueiro, no dia 30 de
agosto, data em que é realizada a tradicional Missa do Vaqueiro.
Irmão Leonardo disse que a ideia é que a lei do Dia do Vaqueiro seja batizada com o
nome de um vaqueiro bastante conhecido no município. Disse que a classe empresarial
será convidada a participar da próxima sessão para debater sobre a manutenção ou não
do feriado no dia 30 de agosto. Disse que a previsão é que as leis sejam votadas no dia
20 de agosto.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que durante o recesso esteve em busca
dos interesses do povo. Disse que é preciso dar o direito às pessoas que vivem de aluguel
de ter o seu próprio imóvel. Disse que é preciso entregar os lotes para as pessoas que
foram contemplas no Bairro Cidadão. Disse que conversou com o prefeito e foi ao bairro
e viu que algumas ruas estavam sendo abertas para que os lotes sejam entregues. Disse
acreditar que até setembro os lotes serão entregues.
Cobra disse que esteve em São Luís cobrando a questão dos poços artesianos que foram
iniciados e que não foram concluídos. Disse que recebeu a informação que de as obras

continuarão. Disse acreditar que todos os vereadores são preocupados em ver os
anseios do povo atendidos.
Cobra disse que cobrou do prefeito, ao longo do recesso, uma maior atenção com
relação a infraestrutura do município, como melhorias de estradas e construção de
bueiros. Disse que verificou que a limpeza pública está de boa qualidade, que a cidade
está limpa, mas que é preciso cobrar por melhorias em algumas áreas.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse, como líder do governo,
que as ações do governo não pararam. Disse que no primeiro semestre o assunto mais
falado foi a limpeza pública e que hoje a cidade voltou a ser limpa. Disse que a intensão
do governo é melhorar cada vez mais. Disse que o asfalto está praticamente concluído
e que após a conclusão do asfalto deverá ser realizada a sinalização das ruas.
Júlio da Foto Layser disse que a obra do hospital está praticamente concluída, estando
faltando apenas a montagem do centro cirúrgico e da sala de raio-x. Disse que a obra da
praça e da prefeitura deverá iniciar ainda em agosto, bem como a continuidade do poço
artesiano da região do Povoado Onça. Disse que as ruas do Bairro Cidadão estão sendo
abertas para que os lotes sejam entregues aos beneficiários que já foram contemplados.
Júlio da Foto Layser disse que participou, no último final de semana, dos festejos de
Sambaíba e da inauguração da ponte sobre o Rio Balsas naquele município. Disse que é
uma obra muito importante para a região.
Júlio da Foto Layser disse que no mês de agosto o município de Mangabeiras é marcado
pelo festejo de São Raimundo Nonato. Disse que a programação do festejo será vasta e
a parte religiosa já iniciou, com uma peregrinação, realizada no dia 05 de agosto, ao
Povoado Vale Verde. Disse que a Prefeitura participa do festejo garantindo estrutura no
Parazão e com uma programação festiva. Disse que a ideia da gestão é organizar um dos
melhores festejos da história de Mangabeiras.
Júlio da Foto Layser disse que a ideia de revogar o feriado do dia 30 de agosto é boa,
pois já têm muitos feriados. Disse que é favorável que o feriado seja apenas no dia 31,
ficando o dia 30 uma data facultativa para o comércio abrir ou fechar. Disse que é
favorável que o dia 30 de agosto seja oficializado como o Dia do Vaqueiro e que a lei que
cria a data seja nomeada como Vicente Correa, que foi um dos vaqueiros do Município,
que é referência e é respeitado por todos os vaqueiros, além de ter ajudado na criação
da Missa do Vaqueiro.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que vem
acompanhando a problemática com relação à divisão dos lotes no Bairro Cidadão. Disse
que os vereadores recebem diversas cobranças sobre a questão. Disse que o município

tem posição frágil com relação aos loteamentos no município, tanto próprios quantos
os privados. Questionou porque o município não obedece as leis que tratam de
loteamentos. Disse que quando o município emite alvará para o loteamento o mesmo
passa a ser solidário nas questões da infraestrutura, mas que, por outro lado, a lei exige
uma garantia de quem loteia para que seja garantida a infraestrutura do loteamento.
Emir da Cerâmica Disse que os tribunais superiores têm entendido que os loteadores
devem realizar as obras de infraestrutura, mesmo que isso não esteja explicito no alvará.
Disse que nos últimos dias o município tem realizado obra de infraestrutura em dois
loteamentos particulares, o Dim Dias e o São Vicente. Disse que quem loteou é que
deveria ter feito as obras de infraestrutura. Disse que enquanto o município faz obras
em loteamento particular, o loteamento público, como o Bairro Cidadão, fica sem
infraestrutura. Disse que isso ocorre não é de hoje. Disse que a lei que norteia esta
questão é de 1979. Disse que falta acompanhamento do município quanto ao
andamento dos loteamentos. Questionou por que o loteamento público não é
priorizado enquanto os particulares estão sendo. Disse que existe uma inversão com
relação à prioridade de aplicação de recursos. Disse esperar que o município cobre dos
loteadores pelo investimento público que está sendo deito nos loteamentos
particulares, sob pena de que o Ministério Público faça isso.
Irmão Leonardo disse que a fala do vereador Emir é oportuna. Disse que foi abordado
por um morador de um loteamento privado dizendo que entrará na justiça porque o
dono do loteamento não cumpriu com os termos do contrato de compra. Disse que é
algo costumeiro no município, os donos de terra loteiam a área e não fazem as obras de
infraestrutura necessárias, como pavimento, energia, água e outras benfeitorias.
Considerações finais
Irmão Leonardo convidou os comerciantes em geral para participarem da próxima
sessão, para debater sobre a revogação do feriado do dia 30 de agosto. Disse que será
uma oportunidade para ouvir os anseios dos comerciantes. Informou que o Vereador
Catré apresentou requerimento pedindo que o executivo realize a recuperação da ponte
do Povoado Canto Grande.
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

