Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 29 de maio de
2017.
Foi realizada na segunda-feira, 29 de maio, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os
vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia, Emir da Cerâmica, Irmão
Leonardo, Júlio da Foto Layser e Maurício Dião.
Justificada ausência dos vereadores Ailton Costa, Emerson Cardoso 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 e fez
leitura das correspondências.
Foi feita leitura de pedido de indicação do vereador Catré, pedindo que seja
encaminhado oficio ao prefeito solicitando que seja providenciada uma caixa d´água de
dez mil litros para o Povoado Sambaibinha do Gerson.
Foi feita leitura de pedido de indicação do Vereador Cobra, pedindo que seja
encaminhado oficio ao prefeito solicitando que seja providenciada uma passarela de
pedestre passando pela frente do Bar Sobe na Corda, ligando a oficina Rod Car à Avenida
Rodoviária.
Foi feita leitura de convite enviado pela Fazenda Santa Luzia convidando os vereadores
para um evento sobre o sistema ILPF – Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – e
apresentação do boi tropical para a região do MATOPIBA, no dia 02 de junho, de 08 às
14 horas.
Irmão Leonardo informou que o Detran realizará campanha educativa em São
Raimundo das Mangabeiras no dia 30 de maio, em diversas ruas da cidade.

Pequeno Expediente
Alessandra Alvarenga (PCdoB)
A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – disse que no
sábado, a partir das 08 horas da manhã, a caravana do estado estará na cidade. Disse
que vai ter atendimento do Viva Cidadão e ação em saúde, como vacinação, teste
rápido, verificação de pressão arterial, glicemia e outros. Disse que os atendimentos
serão em frente à Secretaria Municipal de Educação.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que é favorável ao requerimento do
vereador Catré sobre a troca de uma caixa d´água do Povoado Sambaibinha. Disse que
conversou com o prefeito e que o mesmo disse que pretende trocar as caixas d´água
que estão em uso há muito tempo. Disse que o requerimento que apresentou reivindica
uma passarela de pedestre visando dar mais segurança aos moradores da região
indicada. Disse que ver o povo transitando entre carretas e que isso o deixa preocupado.
Pediu apoio aos demais vereadores sobre o requerimento que apresentou.
Cobra disse que a Fazenda Santa Luzia sempre realiza dias de campo em parceria com a
Embrapa para dar orientações sobre as atividades desenvolvidas na fazenda. Disse que
o foco do evento será a apresentação do boi tropical para a região do MATOPIBA. Disse
que a presença dos vereadores ao evento é importante. Pediu que os vereadores que
tenham interesse em participar do evento que confirmem presença.
Cobra disse que a municipalização do transito é importante. Disse acreditar que o gestor
está preocupado com as vidas da população. Disse que o prefeito já prometeu que fará
a sinalização das ruas da cidade. Disse que a cidade sinalizada evita acidentes. Disse que
o números de acidentes, principalmente de motos, é muito grande.
Irmão Leonardo disse que esteve no Povoado Canto Grande e que o prefeito garantiu à
comunidade que a ponte do povoado será recuperada.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que os requerimentos
apresentados pelo vereador Catré e pelo vereador Cobra são louváveis. Disse que apoia
os requerimentos apresentados. Agradeceu sobre a questão da matéria sobre a carga
horária dos ocupantes do cargo de farmacêutico, que será retira de pauta.
Alessandra Alvarenga disse concordar com os requerimentos apresentados e pediu
apoio aos demais vereadores sobre a questão da ponte da Piaçaba, bem como a
recuperação da estrada depois da ponte. Disse que passou pelo local e que viu a
necessidade de recuperação da ponte e da estrada.

Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – agradeceu ao convite da
Fazenda Santa Luzia. Disse que em 2015 participou do dia de campo, onde o mesmo é
um dia de aula sobre vários assuntos, e que foi muito enriquecedor.
Júlio da Foto Layser disse que o governo pretende criar o Departamento Municipal de
Trânsito (DMT), um anseio antigo da população e também da câmara, que já realizou
audiência sobre a importante de criar o departamento. Disse que o prefeito Rodrigo
Coelho tem o objetivo de criar o DMT em parceria com o governo do estado. Disse que
com a criação do departamento o município terá que ter guardas municipais para cuidar
do trânsito. Disse que o governo trabalha para que a companhia de polícia seja
independente, o que melhorará os serviços de policiamento.
Júlio da Foto Layser disse que o prefeito pretende sinalizar a cidade após as obras de
recapeamento. Disse que a sinalização diminuirá a quantidade de quebra-molas e que
poderão ser construídas lombadas padronizadas. Disse que o governo pretende incluir,
com a sinalização, semáforos em alguns pontos a cidade.
Júlio da Foto Layser disse que esteve com o coordenador da vigilância sanitária e pediu
que a fiscalização seja intensificada quanto à questão dos esgotos no meio do rua, e que
defendeu que sejam aplicadas multas se for necessário.
Júlio da Foto Layser parabenizou os vereadores que apresentaram indicações. Pediu
que seja colocada a tampa na caixa d´água do Povoado Atoleiro.
Júlio da Foto Layser mandou abraço à população do Canto Grande, onde esteve no
domingo, tendo sido recebido por toda a comunidade. Disse que o dia foi festivo. Pediu
que seja construído o muro do cemitério do Povoado Canto Grande, bem como o muro
do cemitério da Vila Ceci.
Júlio da Foto Layser disse, quanto ao projeto de lei nº 016/2017, que teve acesso a duas
leis que criaram concursos públicos, a lei nº 23/2009 e a lei 08/2013. Disse que
pesquisou sobre a carga horária nacional de alguns profissionais. Disse que a partir do
momento que se cria uma lei com uma carga horária ela é válida. Disse que o projeto
deveria incluir outros profissionais, como auditor fiscal, defensor público, dentista,
fisioterapeuta e procurador público. Questionou porque foi mandado projeto tratando
apenas de um cargo. Disse que se aumentar a carga horária é preciso aumentar o salário.
Disse que tem cobrado constantemente o plano de cargo, carreira e salários de todos os
servidores públicos. Disse que o prefeito tem garantido que enviará o projeto até o fim
do ano.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que a Embrapa
estabeleceu unidade de pesquisa no Maranhão por volta de 1988, quando ele

trabalhava na Agroserra. Disse que se recorda que o chefe de departamento à época foi
visitar a Agroserra em um determinado dia e lá encontrou a propriedade plantando uma
variedade de soja FT9, momento em que o mesmo questionou o porquê de estarem
plantando aquela variedade de soja. Disse que as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa
ajudaram na melhoria genética de variedades de soja na região. Disse que a parceria
com a Fazenda Santa Luzia trouxe bons resultados e que esse modelo de parceria entre
empresários e a pesquisa prosperou. Disse que atualmente os resultados colocam a
Fazenda Santa Luzia na vanguarda em produtividade de soja e milho. Disse que como a
Fazenda abriu as porteiras para a pesquisa hoje tem um sistema de integração lavourapecuária-floresta bem desenvolvido. Disse que o resultado das pesquisas permitem
ganhos de produtividade e, principalmente, de sustentabilidade para o negócio. Disse
que a questão do gado é possível e que isso permite mais uma receita por unidade de
área, onde se retira a soja, se coloca uma gramínea como pastagem e depois coloca o
gado, tendo ainda a possibilidade de implantar a floresta, uma terceira receita para a
propriedade. Disse que o modelo deu certo, que trouxe sustentabilidade. Disse que viu
uma postagem do IFMA sobre parcerias com outras unidades de ensino. Questionou
porque o IFMA não faz um modelo semelhante ao feito entre a Embrapa e a Fazenda
Santa Luzia. Disse que poderiam ser desenvolvidas parcerias com produtores locais,
tanto para a criação de animais quanto para a produção agrícola.
Cobra – aparte – disse, quanto às pesquisas na Fazenda Santa Luzia, que a parceria com
a Embrapa proporcionou muito aprendizado. Disse que quem aprende sempre melhora
a forma de trabalho. Disse que um dos resultados das pesquisas é que acabou a erosão
na área de cultivo da fazenda.
Emir da Cerâmica disse que leu uma matéria sobre o sucesso de empresas petrolíferas
mundo à fora, como a shell, que tem mais de doze mil patentes, e a Total, que tem mais
de nove mil patente. Disse que a Petrobras não chega a duas mil patentes. Disse que
isso justifica a importância da pesquisa no dia a dia. Disse que não apenas a Embrapa,
mas outras instituições podem ajudar no desenvolvimento de pesquisas no
agronegócio, não apenas para os grandes produtores. Disse que a região tem potencial
para o desenvolvimento de projetos semelhantes à parceria feita entre a Embrapa e a
Fazenda Santa Luzia. Parabenizou a Embrapa e a Fazenda Santa Luzia pela parceria que
hoje permite que outros produtores possam absorver as tecnologias.
Emir da Cerâmica disse, sobre o projeto de lei nº 016/2017, que conversou com o
presidente e que pediu que seja visto se a matéria é realmente necessária. Disse que os
gestores devem ter projetos de governo, pensando no longo prazo para evitar
problemas no futuro. Disse que o projeto ficará para apreciação posterior. Disse que se
for necessária a matéria será votada, mas não de forma atropelada.
Emir da Cerâmica disse, quanto as indicações, que são requerimentos necessários.
Observou, quanto à passarela, que é preciso ouvir o DENIT e também ver a questão dos
custos, para ver se é viável, principalmente nesse momento de crise.

Irmão Leonardo disse que o prefeito tem se colocado à disposição para dialogar e que
isso tem ocorrido com relação ao projeto nº 016/2017. Disse que a matéria do regime
jurídico dos servidores será importante para dar mais clareza sobre a questão.
Considerações finais
Júlio da Foto Layser agradeceu à vereadora Alessandra por ter se manifestado sobre a
ponte da Piaçaba. Disse que no Canto Grande também tem uma ponte que precisa ser
recuperada e que o prefeito garantiu que a mesma será arrumada. Disse que o prefeito
garantiu que a ponte da piaçaba será recuperada a partir de agosto, assim como a
estrada.
Cobra disse que é bom quando o poder executivo e o legislativo dialogam. Disse, quanto
ao projeto que muda a carga horária de servidores, que é preciso que seja bem analisado
e que o diálogo entre executivo e legislativo é importante.
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

