
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 13 de agosto 

de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 13 de agosto, 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. 

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. 

Irmão Leonardo informou que a sessão debaterá sobre os feriados do festejo do 

padroeiro. Disse que durante a semana houve muita especulação sobre a ideia da lei 

que revogaria o feriado do dia 30 de agosto e cria a data comemorativa do Dia do 

Vaqueiro no mesmo dia. Disse que a Câmara fez uma enquete no Facebook para saber 

se a população queria que mantivesse os dois dias de feriado. Disse que o resultado 

apontou que a maioria das pessoas preferem que seja mantido os dois dias de feriado. 

Disse que a pessoas que defendem que o feriado do dia 30 fosse revogado não 

compareceram à sessão. 

Grande Expediente 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou o presidente 

pela ideia de abrir a discussão sobre os feriados do festejo com a sociedade. Disse que 

também ajudou a divulgar a ideia, mas que não vê os representantes dos comerciantes, 

que defendem a revogação do feriado, presentes à sessão. Disse que a maioria das 

pessoas com quem conversou defendem que seja mantido os dois dias de feriado, nos 

dias 30 e 31 de agosto. Sugeriu que seja mantido os dois dias de feriado e que seja criado 

o Dia do Vaqueiro. Defendeu que o nome da lei do Dia do Vaqueiro seja Lei Vicente 

Correa. 



Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que todo ano se repete 

a questão das queimadas. Disse que no ano passado algumas propriedades foram 

queimadas nesta época e o Ministério Público chegou a acionar o executivo para que 

tomasse providências sobre a questão. Disse que à época identificou alguns municípios 

do Piauí que realizaram convênios para criar as chamadas patrulhas de combate a 

incêndios. Disse que de lá para cá nunca houve interesse por parte do executivo para 

buscar soluções para o caso. Disse que pediu à presidência da mesa para que convoque 

a Secretária de Meio Ambiente para que compareça à próxima sessão para falar sobre 

a questão das queimadas. Pediu apoio aos demais vereadores na convocação da 

Secretária. Disse que na sexta-feira passada foi abordado por um produtor rural 

informando que uma mesma pessoa que ateou fogo no ano passado de forma 

indiscriminada pretende fazer a mesma coisa este ano. Disse que a pessoa com quem 

conversou procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e que não 

conseguiu, que na delegacia disseram que ele deveria procurar a Secretaria de Meio 

Ambiente, mas que na Secretaria recebeu a informação de que a delegacia deveria fazer 

o registro. Disse que gostaria de saber o que a Secretaria está fazendo quanto à questão 

de educação ambiental e de conscientização sobre as práticas de queimadas, bem como 

as medidas preventivas quanto e as medidas punitivas para quem atear fogo de forma 

irresponsável. 

Emir da Cerâmica disse, quanto ao Dia do Vaqueiro e dos feriados, que observa que 

muitos comerciantes reclamam do feriado, mas não participam das discussões. Disse 

que existem muitos feriados no Brasil, o que reduz a produtividade da economia. Disse 

que quando se instituir o Dia do Vaqueiro é preciso haver, por parte da Secretaria de 

Cultura, eventos que justifiquem a importância da data.  Disse que o vaqueiro tem a sua 

importância econômica. Disse que a pecuária do município ainda é muito frágil quando 

comparada a municípios próximos, como Fortaleza dos Nogueiras e Nova Colinas.  

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que os vereadores trabalham todos os 

dias em defesa dos interesses do povo. Disse que no decorrer da semana recebeu muitas 

pessoas questionando sobre a recuperação das estradas vicinais. Disse que cobrou do 

prefeito e que o mesmo disse que haverá a recuperação das estradas após as obras do 

asfalto que estão ocorrendo na sede. Disse que recebeu cobrança também sobre os 

bueiros que precisam ser feitos em algumas estradas.   Defendeu que seja marcada, pelo 

líder do governo, uma reunião entre os vereadores e o prefeito para debater essas  e 

outras questões. 

Cobra disse, quanto aos feriados do festejo, que os feriados foram criados em 1988. 

Disse que a opinião pública prefere manter os feriados da forma que está, nos dias 30 e 

31 de agosto. Disse que  teve pessoas que se manifestaram no sentido de que a 



revogação do feriado beneficiária apenas os empresários. Disse que a população deveria 

comparecer à câmara para defender seus interesses. Disse que hoje é muito difícil 

aprovar uma lei mudando algo que foi aprovado há 30 anos e que a população apoia. 

Disse que a enquete apontou que 90% prefere que os feriados sejam mantidos. Disse 

que defende que seja mantido como está, atendendo ao anseio da sociedade. Defendeu 

que seja criado o Dia do Vaqueiro no dia 30 de agosto. Disse concordar com a proposta 

do vereador Júlio, de que a lei homenageie o vaqueiro Vicente Correa.  

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que também foi 

questionado sobre a ideia de revogar o feriado e que as pessoas realmente preferem 

que seja mantido como está. Defendeu que seja deixado como está, os feriados nos dias 

30 e 31 de agosto. Disse que concorda com a ideia da lei de criar o Dia do Vaqueiro, 

assim como de colocar o nome da lei de Vicente Correa. Pediu que sejam construídos 

quebra-molas em diversas ruas da cidade, mas que esses quebra-molas sejam feitos de 

forma padronizada, de uma forma que não prejudique o tráfego e nem danifiquem os 

veículos.  

Júlio da Foto Layser disse que entrou em contato com a Secretária de Meio Ambiente e 

que a mesma se colocou à disposição para participar da próxima sessão. 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

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

procurada por muitas pessoas preocupadas com a questão de mudar o feriado. Disse 

que as pessoas preferem que os feriados sejam mantidos nos dias 30 e 31 de agosto. 

Disse que os vereadores deverão manter as datas, atendendo ao que o povo quer. Disse 

que concorda com a criação do Dia do Vaqueiro. Disse que concorda com a ideia de 

convidar a Secretária de Meio Ambiente para comparecer à próxima sessão para tratar 

da questão das queimadas, que é algo preocupante.  

Emir da Cerâmica disse que, como a secretária se comprometeu em comparecer à 

sessão, abre mão da questão da convocação. Disse esperar que a Secretária compareça 

à sessão e que apresente o que vem sendo feito para atenuar a questão das queimadas. 

Disse que a ideia de fazer a convocação é porque, em outras oportunidades,  secretários 

foram convidados e não compareceram, e que, portanto, a convocação tem um respaldo 

maior.   

Júlio da Foto Layser disse que realmente já foram feitos alguns convites e os secretários 

não compareceram, mas que a Câmara tem o poder de convocar os secretários, bem 

como o prefeito, vice-prefeito e outros servidores. Disse que deve haver harmonia entre 

o executivo e o legislativo.  

Emerson Cardoso (PCdoB) 



O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que os secretários 

não atendem aos convites porque sabem que a Câmara não vai fazer nada caso não 

compareçam. Disse que é preciso tomar as providencias cabíveis quando os secretários 

forem convidados e não comparecerem.  

Júlio da Foto Layser disse que a questão das queimadas é algo muito preocupante. Disse 

que é preciso ouvir a Secretária para saber o que vem sendo feito para prevenir as 

queimadas. Disse que é preciso conscientizar e também multar as pessoas que fazem 

queimadas irresponsáveis e criminosas. Parabenizou os pais pela passagem do Dia dos 

Pais, comemorado no domingo, dia 12 de agosto. 

Considerações finais 

Irmão Leonardo disse que a Secretária de Meio Ambiente será convidada para participar 

da próxima sessão. 

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/

