Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 11 de junho
de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 11 de junho, 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, Darleia Oliveira,
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 e fez leitura das
correspondências.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que está preocupado com o
abastecimento de água da zona rural através dos carros pipas. Disse que cobrou do
gestor providências sobre o caso. Disse que foi informado que existe um caminhão pipa
quebrado há mais de quatro meses. Disse que sugeriu ao prefeito que contrate um outro
caminhão pipa. Disse que o povo está sofrendo com o problema.
Cobra disse que ficou feliz em ver o início da obra da nova prefeitura, no antigo DNER,
com a limpeza do terreno. Disse que recebeu a informação de que assim que terminar
a limpeza a construção iniciará.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – falou sobre a indicação
que fez para que o executivo recupere as estradas da zona rural. Disse que recebeu a
informação de que em algumas estradas o acesso está praticamente impossível. Pediu
que seja enviado oficio ao prefeito reforçando o pedido para recuperar as estradas.

Emerson Cardoso disse que o município conta com algumas secretarias, mas que,
infelizmente, algumas secretarias estão sendo usadas como trampolim para angariar
votos. Disse que recebeu a informação de algumas secretarias estão atendendo de
acordo com a orientação política do cidadão, o que não pode ocorrer. Disse que vai
investigar o caso. Incentivou a população a denunciar abusos que por ventura vierem a
verificar no atendimento das secretarias. Disse que as secretarias devem atender a
todos de igual modo, pois o serviço público é para todos. Disse que se põe no lugar do
cidadão que chega em uma secretaria, precisando de algo, e um servidor fica
questionado em quem o cidadão votou. Disse que é algo que não deve existir em
hipótese alguma, pois é crime.
Cobra disse que concorda com o posicionamento do Vereador Emerson. Disse que os
servidores devem atender a todos da mesma maneira, sem discriminação. Disse que não
deve haver política partidária em secretaria.
Irmão Leonardo disse a denúncia feita pelo vereador Emerson, sobre o uso política de
secretarias, é um ato que configura-se como politicagem e não como política. Disse que
o serviço deve ocorrer de forma igualitária. Disse que lamenta que esse tipo de situação
tenha ocorrendo no município e que espera que isso não se repita.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – se solidarizou com a fala do
vereador Emerson sobre o atendimento das secretarias. Disse que a questão da
impessoalidade é uma regra básica da constituição federal. Disse que situações de
discriminação ou o uso da estrutura pública para beneficio próprio do agente público é
algo inadmissível. Disse que o serviço público deve ser destinado a todos e com
isonomia. Disse que o governo deve estar compromissado com todos os cidadãos. Disse
que é lamentável que esse tipo de situação ainda ocorra. Disse que é algo inaceitável e
que, se persistir, o ministério público deve ser acionado para que tome as devidas
providências.
Emir da Cerâmica disse observar que é comum os vereadores estarem debatendo os
mesmos assuntos, de forma recorrente, sem que estas situações sejam resolvidas, como
por exemplo a questão dos problemas de abastecimento de água. Disse que outros
temas tem relação com estradas e atendimentos no serviço público. Disse que não está
havendo avanço naquilo que é cobrado pelos vereadores.
Emir da Cerâmica disse que serão cerca de cinco meses ainda sem chuvas, período em
que as estradas devem ser recuperadas. Disse que sabe que a secretaria de
infraestrutura está com uma serie de carências. Disse que gostaria que houvesse uma
posição quanto à restruturação da secretaria, se a mesma tem um efetivo para servir a
comunidade e o que falta para que as coisas funcionem. Disse que é complicado ficar
retornando aos mesmos assuntos em todas as sessões. Disse que os alunos do interior
são submetidos a uma jornada exaustiva por conta das condições das estradas. Disse

que observa que há uma alegação de que faltam recursos e que por isso não existe o
devido ritmo de trabalho. Disse que uma estrada vicinal bem recuperada deve resistir
entre dois e três anos. Disse que deve existir um calendário de execução das obras de
recuperação das estradas. Disse que tem pessoas que tem a sua economia
comprometida por conta de não ter uma estrada de qualidade.
Emerson Cardoso – aparte – disse que algo que pode ocorrer com as estradas ruins é
algum acidente, inclusive com o transporte escolar. Disse que as providências devem
ser urgentes, mas que parece que as cobranças dos vereadores estão ficando restritas à
Câmara.
Emir da Cerâmica disse que gostaria de saber qual a capacidade diária de recuperação
de estradas que o município tem, bem como quantos quilômetros precisam ser
recuperados, o que tornaria possível ter uma ideia do que pode ou não ser feito. Disse
que se preocupa com a questão da eficiência. Disse que é preciso dar condições dignas
às pessoas que residem no campo e que as estradas são fundamentais, sob pena de
aumentar ainda mais o êxodo rural.
Irmão Leonardo disse que é preciso que a secretaria de infraestrutura faça um
levantamento sobre cada estrada para saber onde é preciso apenas ser raspado e onde
precisa fazer um trabalho mais amplo, com a colocação de cascalho. Disse que não ver
produtividade quando uma equipe que vai trabalhar no interior não consegue sair da
sede do município antes de 8h da manhã, algo que ele já testemunhou. Disse que é
preciso sair cedo, garantindo que a equipe seja alimentada no local, para que o serviço
seja dinamizado. Disse que a secretaria precisa ser firme na condução dos trabalhos.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que o governo não
aceita que seja feita politicagem nas secretarias. Disse que também recebeu informação
de que realmente existem pessoas despreparadas para exercer o serviço público, que
acabam fazendo confusão entre o que deve ser o serviço público e atividades
partidárias. Disse que nunca tratou de política dentro do serviço público que presta.
Disse que para algumas pessoas parece que a campanha nunca acaba. Disse que o
político quando é eleito deve trabalhar as políticas públicas de forma coletiva, sem
distinção de pessoas.
Júlio da Foto Layser disse que esses dias, ao conversar com o Secretário de
Infraestrutura, testemunhou uma pessoa dizendo ao secretário que os vereadores
estavam falando dele. Disse que informou ao secretário que os vereadores não falaram
dele, mas que fizeram um convite ao secretário para saber como a secretaria funciona.
Disse que o secretário relatou algumas dificuldades que enfrenta. Disse que sugeriu ao
secretário para que compareça à câmara para conversar com os vereadores.

Júlio da Foto Layser disse que houve uma reunião no mês de março para tratar da
situação das estradas, onde foi feito um cronograma de recuperação das mesmas. Disse
que as cobranças por melhoria das estradas estão grandes. Sugeriu que seja feita uma
reunião como prefeito para tratar sobre a questão das estradas, bem como sobre a
questão dos carros pipa. Disse que recebeu a informação de que um dos motoristas do
carro pipa foi trocar a habilitação e que a habilitação ficou apreendida pois este não
conseguiu assinar o próprio nome. Disse que o município não pode ficar parado e que,
nesse caso, o motorista deve ser substituído.
Júlio da Foto Layser disse que no final de semana teve início a construção da Praça da
Prefeitura, no antigo DNER. Disse que é uma obra bastante esperada e que será o cartão
postal da cidade.
Júlio da Foto Layser disse que participou, na sexta e sábado, dos Jogos Escolares
Mangabeirenses (JEMAN). Disse que o evento foi um sucesso e parabenizou a todos os
envolvidos. Parabenizou o Secretário de Esporte, Armando Arruda, e a Secretária de
Educação, Teresinha Brito, pela organização do JEMAN. Disse que o evento é muito
importante para o desenvolvimento das políticas de esporte e lazer.
Júlio da Foto Layser falou sobre a questão do trânsito no município. Disse que no final
de semana ocorreu mais um acidente de trânsito, que vitimou o senhor Ezequias.
Manifestou pêsames à família do Ezequias. Disse que é inconcebível que, dentro da
cidade, alguém possa trafegar em alta velocidade. Disse que não está julgando e nem
culpado ninguém. Disse que sempre alerta aos jovens para que tenham cuidado no
trânsito. Disse que a polícia tem feito um trabalho de conscientização, assim como a
câmara e as escolas, mas que ainda tem muito o que avançar. Disse que presenciou uma
pessoa puxando uma carrocinha, em uma moto, trafegando em alta velocidade, e que
denunciou o caso ao empregador da pessoa, para que o motociclista fosse orientado a
trafegar com mais prudência.
Irmão Leonardo manifestou votos de pesar pelo falecimento do senhor Ezequias. Disse
que a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) deverá ser discutida na próxima sessão, dia
18 de junho, e que deverá ser votada no dia 25 de junho.
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

