Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 08 de maio de
2017.
Foi realizada na segunda-feira, 08 de maio, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os
vereadores (as): Aílton Costa, Catré, Cobra, Darleia, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica,
Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga.
Registrada a presença do pastor Josemar, da Igreja Ministério Madureira.
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 do oficio circular nº 50 da Secretaria Municipal de Assistência Social
informado a Câmara sobre uma capacitação a ser realizada com os Conselheiros
Tutelares, nos dias 15 e 16 de maio, no prédio da Câmara.
Foi feita leitura do requerimento 003/2017, do gabinete da Vereadora Darleia de
Oliveira Pereira, requerendo informações do Secretário Municipal de Saúde sobre o
funcionamento da farmácia básica do município, endereço da mesma e a relação dos
medicamentos disponíveis para os cidadãos mangabeirenses.
Foi feita leitura do projeto de lei nº 0014/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e dá
outras providências.
Foi feita leitura do projeto de lei nº 0015/2017, que cria o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e institui a Conferência Municipal da Pessoa com
Deficiência e dá outras providências.

Grande Expediente
Darleia (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que o requerimento que
apresentou é uma cobrança do povo mangabeirense sobre a medicação básica no
hospital e na farmácia básica. Disse que é preciso saber se os medicamentos estão sendo
fornecidos.
Darleia disse que foi procurada por um cidadão mangabeirense sobre a fala do público.
Questionou se houve alguma alteração no regimento interno quanto a fala do público.
Disse que o povo deve fazer parte das discussões, pois muitos cidadãos querem se
manifestar e não estão tendo a oportunidade.
Darleia pediu que seja realizada a melhoria das ruas, pois têm muitos buracos. Citou
convênio com o governo federal para realizar melhorias de ruas. Disse que existe uma
licitação valendo até julho de 2017. Pediu que os buracos sejam tapados. Disse que é
um pedido do povo.
Irmão Leonardo disse que a decisão proferida pela mesa, com relação à fala do público,
é uma decisão da maioria. Disse que os artigos 209, 210 e 211 do regimento interno
prevê a fala do público nas discussões do orçamento, audiência pública e em projetos
de lei de iniciativa popular. Disse que quando assumiu o primeiro mandato era
concedida o espaço para até três pessoas e que em 2016 foi solicitado que o regimento
fosse cumprindo quanto às falas do público nas sessões ordinárias. Disse que é possível
a alguma vereador apresentar proposta de emenda ao regimento no sentido de garantir
a fala do público em todas as sessões.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que na última sessão,
no dia 24, foi feita uma cobrança sobre o carro fumacê. Disse que o carro esteve no
município durante dois dias 04 e 05 de maio. Comunicou que no dia 09 de maio, terçafeira, o grupo de idosos do Cras estará voltando às suas atividades, a partir das 19 horas.
Júlio da Foto Layser Disse que no dia 12, sexta-feira, o município estará promovendo a
tradicional festa das mães, na Praça do Mercado. Disse que todas as mães estão sendo
convidadas a participar da programação, que contará com apresentações culturais,
show e sorteio de vários prêmios. Disse que, dentre os prêmios, será sorteada uma moto
biz, um presente do prefeito Rodrigo Coêlho e do Vice-prefeito Junior Batateira. Disse
que no dia 13, sábado, serão entregues 595 lotes no Bairro Cidadão. Disse que um dos
critérios é não ter lote, ter família e que a renda se enquadre nos critérios. Disse que na
festa das mães o município será contemplado com duas novas ambulâncias.
Júlio da Foto Layser disse que na viagem que fez a Brasília esteve no Ministério Saúde,
juntamente com o prefeito e outros vereadores, buscando, dentre outros objetivos, a

troca das ambulâncias do SAMU. Disse que as ambulâncias já rodaram muito, mais de
um milhão de quilômetros.
Júlio da Foto Layser disse que a empresa que irá fazer o recapeamento da ruas também
realizará operação tapa buraco. Disse que esta semana os buracos começarão a ser
tapados.
Júlio da Foto Layser disse que ainda este mês serão construídos os portais do município,
um na saída para Balsas e outro na saída para Floriano.
Júlio da Foto Layser disse que está sendo realizada no município a campanha do Dia
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente, 18 de
maio. Disse que o encerramento da campanha será no dia 18, no prédio da Câmara, a
partir das 16 horas.
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que se sente satisfeito e gostaria de
parabenizar a decisão do PSB Nacional, em nome do presidente municipal Junior
Batateira, por se posicionar contra a reforma da previdência e trabalhista da forma que
foram apresentadas. Disse que uma das preocupações que deveriam existir é quanto à
criminalidade, que está muito grande no país. Citou caso de grávida que foi estuprada e
que teve o namorado assassinado em Uruçuí, Piauí.
Cobra Disse que fica feliz com a decisão de prefeito em doar mais 500 terrenos à
população. Disse que os vereadores foram muito cobrados com relação à infraestrutura
do Bairro Cidadão. Disse que foi questionado se existe vereador contra a distribuição de
lotes. Disse que é contra haver pessoas de boas condições financeiras querendo
construir fortuna em cima do loteamento que foi criado para tirar pessoas carentes do
aluguel. Disse que recebeu a informação de que pessoas ricas estão comprando lotes no
bairro. Disse que o então prefeito Francismar doou 250 lotes no bairro e que sabe que
muitas pessoas não têm condições de construir suas casas. Sugeriu que seja feito um
levantamento para saber quem ganhou terreno e que ainda não construiu, pois acredita
que existem mais de 200 lotes que ainda não foram beneficiados. Disse que é preciso
saber qual o empecilho que as pessoas estão enfrentando para construir, se realmente
ainda é o dono ou se já vendeu. Disse acreditar que é possível o município ajudar a fazer
com que as pessoas possam construir. Defendeu que seja identificado, dentre os
beneficiados, aqueles que estão preparados para construir as casas para que recebam o
lote no local onde já tem infraestrutura. Disse que se for doado mais lotes haverá casas
muito distante uma das outras e as cobranças por infraestrutura será muito grande.
Cobra disse que não tem nada contra a fala do público, mas que o regimento deve ser
cumprido. Disse que o povo deve procurar o vereador para que este apresente a
demanda daquele. Disse que está pronto para apresentar os requerimentos das pessoas
que o procurarem.

Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – mencionou uma rifa que está
sendo promovida pela dona Maria Raimunda e que ocorrerá no dia 14 de maio, as 19
horas, em sua casa, na Rua Olavo Bilac, Bairro São José. Pediu que as pessoas ajudem
comprando pontos da rifa.
Maurício Dião disse que sempre faz cobranças quanto às estradas. Pediu que quando as
máquinas estiverem na região da Malícia que melhorem a estrada até a casa do Sergio,
onde vai um transporte escolar. Pediu melhoria para a estrada da Periquito, na porta da
casa do Adão Berto, onde o mesmo fez um pinguela para poder acessar a casa e evitar
que a estrada corte.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que toda
reivindicação na câmara tem que ser respeitada. Fez alusão à reivindicação de uma
cidadã que pediu que seja resolvido a questão de algumas redes de esgoto a céu aberto,
pessoas que despejam resto de comida, água de pia na rua. Disse acreditar que falta
educação nas pessoas que jogam o esgoto na rua. Disse que os vereadores que estão na
câmara foram escolhidos por alguém pela forma de ser de cada um. Disse que fala
aquilo que entende que é o coerente e a verdade.
Emerson Cardoso disse, quanto a questão dos lotes, que a situação já é caso de polícia,
pois ficou sabendo que tem gente com 20, 30 lotes no Bairro Cidadão. Disse que os lotes
são para as pessoas que não tem lotes, para as pessoas carentes que não têm condições
de comprar lote. Disse que algumas pessoas recebem o lote e depois vendem, mas que
não vai julgar os motivos. Disse que é fiel ao objetivo do programa, que é lote para quem
necessita. Disse que o prefeito deve fazer um levantamento sério sobre as pessoas que
venderam o lote e que os lotes vendidos devem ser revertidos ao município. Disse que
é inaceitável a pessoa receber o lote e depois vender. Disse que sabe que existe
comerciante que já tem mais de vinte lotes e que esses lotes devem ser revertidos ao
município. Disse que as pessoas que conseguiram o lote devem manter o mesmo até
ter condições de construir.
Emerson Cardoso disse que o regimento interno da Câmara é claro e diz que o cidadão
tem participação nas questões orçamentárias e em audiências públicas. Disse que o
papel do vereador é falar pelo povo. Disse que o vereador é para levar a mensagem do
povo e que o povo deve apresentar os problemas aos vereadores para que estes
apresentem-nos nas sessões. Disse que é preciso aos cidadãos conhecerem seus
direitos para poderem cobrar com propriedade.
Júlio da Foto Layser – aparte - disse que a palavra é facultada ao público em audiências
públicas, nas discussões do orçamento. Disse que está na câmara desde 2009 e que já

viu pessoas utilizando a palavra para agredir verbalmente vereadores. Disse que nas
assembleias, no congresso nacional, os cidadãos também não falam, pois os
representantes do povo estão no parlamento para falar pelo povo.
Emerson Cardoso disse que cobrou do prefeito a questão dos buracos e que o mesmo
informou que brevemente vai resolver o problema e que pretende fazer um trabalho de
primeira qualidade. Disse que é melhor esperar o tempo certo para que o trabalho seja
feito com boa qualidade ao invés de fazer um trabalho mal feito.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que acompanhou a fala
dos vereadores e que gostaria de relembrar alguns temas. Disse, quanto aos lotes, que
ouviu que os lotes são para pessoas de pouca posse, mas que também ouviu que a
distribuição de lotes requer que município sempre esteja ampliando a infraestrutura do
loteamento e que a não utilização de muitos lotes faz com que casas sejam construídas
distantes umas das outras. Disse que observa que há uma boa intenção por parte do
executivo e a lei visa atender os mais necessitados, mas é difícil imaginar como uma
pessoa sem posses vai erguer uma casa. Disse que se não for criada uma linha de
financiamento para as pessoas construírem suas casas haverá sempre pessoas com lotes
e impossibilitadas de construir. Disse que os responsáveis pelo cadastro e posterior
sorteio deveriam ter uma lista das pessoas que podem iniciar a obra de imediato,
daqueles que podem iniciar em seis meses e outros com um ano, para que a
infraestrutura já disponível pudesse ser usada com mais eficiência. Disse que, sem isso,
a cobrança por infraestrutura será cobrada para atender poucas casas. Disse que é
preciso buscar alternativas para o problema.
Emir da Cerâmica disse, quanto a fala ao público, que o plenário decidiu seguir o
regimento. Disse que o regimento tem limitações com relação à fala do público. Disse
que já foram presenciadas falas produtivas, falas que não eram produtivas e até
agressões verbais a vereadores. Disse que havia uma exceção não regimental. Disse que
para alterar o regimento é preciso dois terços em duas votações. Disse que espera a
apresentação de um regimento mais amplo, que possa prever situações que são
genuínas do interesse da Câmara. Disse que não há como se permitir um plenário
composto por pessoas que não tenham a tutela constitucional. Disse que é preciso haver
uma aproximação entre os vereadores e as demandas coletivas viáveis.
Considerações finais
Júlio da Foto Layser disse que o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Desejou
feliz Dia das Mães a todas as mães de São Raimundo das Mangabeiras. Disse que Dia das
Mães são todos os dias.
Cobra convidou a todos os vereadores e a população para prestigiaram a festa das mães
promovida pela prefeitura, a ser realizada na sexta-feira, dia 12 de maio.

Irmão Leonardo Desejou feliz Dia das Mães a todas as mães. 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

