Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 11 de
setembro de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 11 de setembro, 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, Professor Edivaldo
(posse), Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser,
Mauricio Dião e Nonato da Papelaria.
Foi dado posso a Edivaldo Ferreira Guimarães – Professor Edivaldo – como vereador, em
virtude da licença da Vereadora 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 última sessão e fez leitura da
correspondências.
Foi feita a leitura do oficio nº 005/2017, do gabinete da Vereadora Darleia, informando
pedido de licença maternidade por 90 dias, a partir do dia 10 de agosto de 2017, sendo
que poderá pedir prorrogação do prazo, de acordo com a legislação federal, que garante
120 dias, e lei municipal, que garante mais 60 dias.
Irmão Leonardo Informou que foi convocado o suplente da vereadora Darleia, Professor
Edivaldo.
Foi feita leitura do edital de convocação nº 001/2017, que convoca Edivaldo Ferreira
Guimarães, do PSDB, par tomar posse no cargo de vereador no dia 11 de setembro, às
19 horas.
Edivaldo Ferreira Guimarães prestou juramento e foi empossado no cargo.
Irmão Leonardo informou que participou de uma reunião com a presença da associação
de pastores do município. Disse que a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, vem
se empenhando para realizar eventos da maior dimensão possível. Disse que em 2013

foi aprovada uma lei criando o Dia da Evangélico, comemorado no último sábado do
mês de outubro. Disse que a reunião contou com a presença do Prefeito Rodrigo Coêlho,
do Secretário de Cultura Jessé Resplandes e da Primeira-dama, Elmorane Coêlho. Disse
que foi discutido a organização do Dia do Evangélico. Disse que, na oportunidade,
manifestou apoiou ao evento.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – Disse que está com problema na garganta, mas
que não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu na semana passada, através de
reivindicações dos vereadores e do Prefeito Rodrigo Coêlho, que foi a presença, no
município, do Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Dr Adelmo, que trouxe um
presente de cinco poços artesianos para a população, para a região da Onça, Jaburu,
Cabeceiras, Portelinha, no Vale Verde, e Vila Ceci. Disse que no Bairro Vila Ceci a situação
é crítica com relação ao abastecimento de água. Disse que já fez muitas reivindicações
sobre os problemas de abastecimento no bairro e que ficou muito feliz com o poço para
o bairro. Disse que quando o poço for concluído vai passar o dia na Vila Ceci
comemorando, assim como nas demais comunidades beneficiadas com os poços.
Cobra parabenizou o Vereador Edivaldo por retornar à Câmara durante a licença da
Vereadora Darleia. Disse que o mesmo gosta de reivindicar e cobrar apoio para a
população do município.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – deu boas-vindas ao Vereador
Professor Edivaldo. Disse que o vereador Edivaldo prestou um bom trabalho na
legislatura passada e que a Câmara e a cidade só tem a ganhar com a presença do
mesmo no legislativo, pois é um vereador atuante, que reivindica e fiscaliza.
Júlio da Foto Layser disse que no dia 07 de setembro, Dia da Independência do Brasil,
foi realizado um ato cívico organizado pela Prefeitura. Disse esperar que o país seja cada
vez mais independente. Disse que hoje o povo brasileiro clama independência ou morte
contra a corrupção que abala o país, a cada dia com mais e mais escândalos. Disse que
recentemente a Policia Federal encontrou mais de 50 milhões de reais em caixas. Disse
que esse dinheiro é ilícito, pois estava escondido. Disse que, enquanto isso, existem filas
nos hospitais, falta saneamento e segurança pública. Disse que no domingo, foi preso
mais um bandido, o senhor Joesley Batista, que deu um golpe no país. Disse é preciso
que o país se livre da corrupção, que é um mal que se assola. Disse que no ato cívico o
prefeito entregou para a Polícia Militar uma viatura nova, algo que foi objeto de muita
cobrança até se concretizar. Disse que na mesma data o município foi contemplado com
um aparelho de eletrocardiograma.

Júlio da Foto Layser disse que no sábado, dia 09 de setembro, participou do lançamento
de várias pedras fundamentais para a construção de poços artesianos no município.
Disse que os eventos contaram com a presença do Secretário de Estado de Agricultura
Familiar, Adelmo Soares. Disse que a máquina para escavar o poço na Vila Ceci já está
no local do poço. Disse que conversou com o engenheiro dos poços e comentou sobre
a necessidade de um poço para a região do Mato da Velha. Disse que no evento todos
cobraram e pediram e o secretário autorizou a doação de kits para a feira, compostos
por 10 barracas, bem como foi informado que o município será comtemplado com uma
Feira Agritec, no próximo ano. Disse que foi garantido também a doação de uma
patrulha mecanizada. Disse que o Secretário Adelmo Soares foi vereador em Caxias e
sabe o que é ser vereador. Disse que tudo o que está acontecendo e vai acontecer de
benefícios para o município são frutos de cobranças dos vereadores e do prefeito.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – deu boas-vindas ao Professor
Edivaldo, desejou que o mesmo seja a pessoa que sempre foi, lutador pelas causas do
município e do povo.
Maurício Dião disse que a Caema de São Raimundo das Mangabeiras está um problema
sério. Disse que está há 22 dias sem água em casa e que está usando um carro pipa para
encher a caixa d’água. Elogiou a iniciativa de construir um poço na Vila Ceci, assim como
nas demais localidades. Disse que os poços vão satisfazer toda a população das
comunidades beneficiadas. Defendeu poço para a região da Pedra Grande.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – parabenizou a
administração pela conquista dos poços artesianos. Disse que os poços chegaram em
um momento muito importante. Disse que elogia a postura do prefeito, por ter ido atrás
e conseguido. Disse que conseguir um poço não é fácil, é difícil, é burocrático e o prefeito
conseguiu cinco e está buscando conseguir mais cinco. Disse que alguns criticam sem
pensar, sem observar. Disse que o país atravessa por momentos difíceis, mas que isso
não é razão para os gestores públicos se esconderem.
Emerson Cardoso parabenizou o Vereador Professor Edivaldo por retornar à câmara.
Disse que o mesmo é contundente, reivindica, cobra e fiscaliza.
Irmão Leonardo disse que recebeu a informação de que uma equipe técnica realizou a
medição da estrada que liga a sede do município à Agrosserra, via Canto Grande. Disse
que a obra é muito importante e deverá ser feita pelo Governo do Estado e que gerará
muitos empregos no município, cerca de 500 empregos direto. Disse que o projeto da
estrada está em elaboração.
Emir da Cerâmica (PDT)

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – desejou boas-vindas ao
Vereador Professor Edivaldo. Disse que o mesmo é um parlamentar experiente e que
deverá contribuir de forma significativa para os trabalhos da Câmara.
Emir da Cerâmica disse que, ao ouvir as falas dos vereadores que o antecederam, sobre
as obras e ações que estão ocorrendo no município, acredita que as ações calarão a boca
de muitas pessoas, muitas das quais que não conhecem o papel dos vereadores. Disse
que o que foi colocado evidencia que o governo do estado não se deixou vestir pelo
discurso de que o país está quebrado. Disse que o município de Mangabeiras é um dos
poucos que consegue realizar obras com recursos próprios. Disse que o gestor está
buscando assegurar recursos para realizar algumas obras. Disse que gostaria que a mesa
fornecesse o edital de perfuração dos poços, para que a vazão mínima de cada poço
fique clara para todos os vereadores. Disse que é necessário que exista a entrega técnica
das obras, para que seja analisada a vazão de cada poço, com data a ser informada à
Câmara. Disse que conversando com um assessor do Secretário Adelmo Soares recebeu
a informação de que a profundidade máxima será de até 200 metros. Disse que o
Secretário prometeu também a construção de açudes. Disse que na atualidade a maioria
dos açudes secaram e que o correto é colocar uma geomembrana para evitar a
infiltração da água no solo, algo que pode ser feito pelos beneficiários. Disse que a falta
de água assusta a todos, tanto os moradores da zona urbana quanto os da zona rural,
que enfrentam também os incêndios, que têm consumido boa parte das propriedades.
Questionou por que acabou a patrulha de combate a incêndios florestais e se não teria
como renovar o convênio, inclusive aumentando a estrutura.
Emir da Cerâmica disse que solicitou à assessoria jurídica informações sobre os feriados
e pontos facultativos do município para este ano de 2017. Disse são 12 feriados
nacionais e nove pontos facultativos. Disse que é preciso saber quantos feriados
municipais são possíveis ao longo do ano.
Professor Edivaldo (PSDB)
O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – disse que assume um
grande compromisso, uma grande responsabilidade, diante do exercício da vereança,
diante da representação do povo do município. Disse que jamais poderia deixar de
assumir o cargo, nem que fosse por apenas um dia, pois tem compromisso e respeito
por todo o povo do município e por seus eleitores. Agradeceu à Deus, à sua família, por
sempre ter lhe dado apoio, aos 476 votos da eleição passada, votos que fazem com que
ele assuma o cargo. Disse que seria uma covardia se ele não assume por estes 90 dias,
em virtude da licença da vereadora Darleia. Questionou por que só agora assume o
mandato, 30 dias após a vereadora ter tido o bebê. Disse que não sabe o que estava, ou
está acontecendo, sobre a questão da licença, a resistência quanto a licença para que
ele assumisse o mandato, como a lei preconiza. Disse estar de posse da lei federal que
assegura a licença maternidade de 120 dias e uma lei municipal que permite que a
licença possa ser prorrogada por mais 60 dias. Disse que não quer fazer e nem direcionar

críticas a ninguém, mas que parece que algumas pessoas estavam interessadas que ele
se afastasse do grupo político do qual faz parte. Disse que sempre teve uma confiança
enorme de que Deus sempre esteve ao seu lado. Disse que Deus deu força e coragem
para que ele fosse buscar informações e dialogar para resolver a situação.
Professor Edivaldo disse que foi um dos vereadores que teve um mandato de quatro
anos sempre ao lado dos direitos e da defesa do povo. Disse que sempre votou a favor
do progresso e do desenvolvimento e não será diferente durante estes 90 dias. Disse
esperar que a licença seja prorrogada por mais dias, como a lei permite. Disse que
disseram que ele tinha problema político com A ou com B. Disse que não tem problema
político com ninguém. Disse que tem um lado político, mas que dialoga com todos os
políticos, independentemente do lado político. Disse que jamais ficou marcado nele a
mágoa de qualquer pessoa. Disse que conversou com o seu líder político e que o mesmo
pediu que ele assumisse o cargo e cumprisse com o seu dever. Agradeceu aos
vereadores que manifestaram boas-vindas a ele. Disse que fica feliz em voltar à Câmara.
Professor Edivaldo disse que foi um vereador que reivindicava muitos os problemas de
água do município. Disse que foi um dos vereadores que mais apresentou
requerimentos para resolver os problemas de água do Bairro Vila Ceci. Disse que fica
feliz em saber que o Bairro Vila Ceci será contemplado com um poço, bem como que
existem promessas de recursos para poços em outras localidades, como Onça e
Cabeceira. Disse que também espera poços para as regiões da Pedra Grande e Jacú.
Disse que conhece o quanto o povo dessas localidades precisam de água. Disse que
também cobrava mais ambulâncias para o município e que chega uma notícia boa de
que foi prometida e que chegará mais ambulâncias para atender o povo do município.
Parabenizou a atual administração pelo esforço em buscar recursos para o município.
Disse que sempre será um vereador atuante, que não vai cruzar os braços diante das
discussões de projetos.
Irmão Leonardo disse que os poços artesianos serão de 200 metros de profundidade,
com extensão de rede de 2 km, podendo a gestão municipal ampliar a rede, caso seja
necessário.
Emir da Cerâmica disse que a preocupação dele é se existe uma vazão mínima nos
projetos dos poços.
Considerações finais
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

