
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 15 de outubro 

de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 15 de outubro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes os 

vereadores (as): Cobra, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica,  Irmão 

Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência do Vereador Catré. 

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 manifestou votos de condolências e pesar à família de Ideraldo 

Santana, Chefe da Caema no Município, que faleceu na última semana. Informou que 

foi realizado um ato em homenagem ao mesmo, na sede da Caema no Município, na 

manhã dessa segunda-feira, 15 de outubro. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que durante a semana passada percorreu 

várias cidades do estado. Disse que essas visitas mostraram a ele a necessidade de que 

seja requerido junto ao DNIT a instalação de quebra-molas na Avenida Rodoviária. Disse 

que muitas pessoas acham ruim um quebra-molas, mas que é pior quando alguém perde 

um ente querido vítima de acidentes. Disse que a fiscalização eletrônica na BR não é 

suficiente para barrar as infrações. Disse que têm motoristas que passam em alta 

velocidade na fiscalização eletrônica pela contramão, pois assim a infração não é 

registrada. Disse que vários acidentes já levaram à morte muitos cidadãos 

mangabeirenses. Reforçou que um dos quebra-molas dever ser instalado na entrada do 

Bairro Vila Ceci, outro em frente ao Posto Boiadeiros e mais quatro no perímetro 

urbano. Citou alguns casos de pessoas que foram atropeladas na Avenida Rodoviária por 

conta do excesso de velocidade dos motoristas.  



Irmão Leonardo disse que em 2015 foi protocolado um oficio similar no DNIT e que a 

resposta seria de que seriam instaladas fiscalizações eletrônicas. Disse que há algum 

tempo ocorreu um acidente no Povoado morro do Chupé e a população fez um protesto 

bloqueando a BR, reivindicando quebra-molas, e que após a manifestação ocorreu a 

instalação dos quebra-molas no Povoado. Relatou casos de imprudência no trânsito 

dentro da cidade. Disse que a imprudência torna necessária a instalação de quebra-

molas. Disse que a Secretaria de Infraestrutura deve ficar atenta e fazer levantamentos 

para verificar a necessidade de quebra-molas. Sugeriu que seja marcada um reunião 

com o chefe do DNIT para tratar do assunto dos quebra-molas na BR 230. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou a iniciativa do 

Vereador Cobra em pedir quebra-molas para a BR. Disse que  em 2002 morava na BR  e 

que se dirigiu à câmara pedindo quebra-molas, o que foi atendido à época pelo então 

Prefeito Francisco Cardoso.   Disse que se todos tivessem consciência não seria 

necessário essas lombadas, mas infelizmente existem muitos condutores 

irresponsáveis. Disse que apoia o trabalho da Polícia e que esta deve estar atenta às 

infrações, fazendo com que as regras do trânsito sejam cumpridas. Disse que é 

importante haver um levantamento das partes da cidade onde existe a necessidade de 

quebra-molas. 

Júlio da Foto Layser manifestou condolências, solidariedade e votos de pesar pela morte 

do Ideraldo Coelho Santana, chefe da Caema que faleceu na última semana. 

Parabenizou os servidores da Caema pela homenagem que organizaram para o Ideraldo. 

Disse que Ideraldo adoeceu no início do mês e que faleceu em Teresina. Disse que 

Ideraldo morou na cidade por 33 anos prestando serviço para a Caema, que o mesmo 

era natural de São João dos Patos. Disse que uma das qualidades do Ideraldo era a 

paciência. Disse que o mesmo foi um exemplo de servidor público, que trabalhava dia e 

noite. Manifestou votos de pesar à esposa do Ideraldo, ‘Raminha’, e aos filhos dos casal. 

Júlio da Foto Layser disse que está indignado porque criminosos atearam fogo na ponte 

da Piaçaba. Disse que o crime ocorreu no final de semana. Disse que nasceu na região 

da Piaçaba e que uma das grandes felicidades dos moradores da região foi a construção 

daquela ponte, em 2006, no mandato do então prefeito Francisco Cardoso. Disse que 

em 2009 a ponte já estava deteriorada, tendo sido recuperada, em 2011, no mandato 

do então prefeito Francismar Carvalho. Disse que a ponte não estava em boas 

condições, mas que ainda estava sendo usada. Disse que no mês passado foi feito um 

levantamento para iniciar a recuperação da ponte e que o orçamento já havia sido 

entregue ao prefeito. Se solidarizou com os moradores da região. Disse que os 

moradores estão tendo que fazer um desvio de cerca de 8km para passar o rio. Disse 

que o prefeito vai abrir um inquérito para investigar o crime e que o mesmo está 

oferecendo uma recompensa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para quem apresentar 

informações que levem aos criminosos. 



Júlio da Foto Layser lembrou que o dia 12 de outubro é o Dia de Nossa Aparecida, 

padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças. Parabenizou as crianças pelo seu dia. 

Parabenizou todos os professores pelo dia do Professor, em 15 de outubro. Desejou que 

os professores tenham um salário de acordo com a importância da profissão. 

Irmão Leonardo informou que a bomba do poço do Bairro Cidadão já está funcionando 

e que os moradores do Bairro já contam com água nas torneiras. Disse que a expectativa 

é que o problema de abastecimento no bairro seja resolvido. Disse esperar que o 

incêndio da ponte seja investigado e os responsáveis sejam punidos. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – pediu que seja feito 

requerimento solicitando informações sobre a construção da Praça do Povoado Vale 

Verde. Disse que já têm bancos quebrados, a obra está se deteriorando, pontos 

comerciais estão fechados e a obra nunca foi inaugurada. Disse que quer saber por que 

a Praça ainda não foi inaugurada e por que os estandes ainda não foram entregues a 

quem vai utilizá-los. 

Emerson Cardoso requereu informações sobre a recuperação da Rua Rio Branco, que 

está quase intrafegável. Disse que houve uma força tarefa da prefeitura que recuperou 

diversas ruas, mas a Rua Rio Branco não foi contemplada. Disse que gostaria de saber 

por que a Rua não foi recuperada. 

Emerson Cardoso disse que já requereu diversas vezes quebra-molas, inclusive para a 

Rua Rio Branco, e que até agora não recebeu respostas do poder executivo. Disse que o 

fato de apoiar o prefeito não significa que fará vista grossa para o que falta ser feito. 

Disse que quer de obter respostas sobre os quebra-molas. 

Emerson Cardoso parabenizou todos os professores pelo Dia do Professor. 

Irmão Leonardo disse que a informação que recebeu do prefeito é que a Rua Rio Branco 

deverá ser recuperada ainda este ano, entre outubro e novembro. Quanto à Praça do 

Povoado Vale Verde, disse que é uma das obras inacabadas no município. Disse que 

ouviu do prefeito que haverá uma atenção especial para com as obras que estão 

inacabadas.  

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – relatou que viu um vídeo que 

debatia algumas propostas dos presidenciáveis para dar um basta nesse processo de 

impunidade que existe no país. Disse que tem candidato que minimiza a questão da 

criminalidade. Disse que um afirma que vai resolver a superlotação praticamente 

anistiando que pratica pequenos delitos e que na visão desse candidato quem comete 

crime sem violência não deveria ser preso. Disse que o outro candidato tem uma posição 

mais enérgica com relação ao combate ao crime.  



Emir da Cerâmica disse que acha que não existe no mundo afora lugar que tenha mais 

quebra-molas do que nas ruas do Brasil. Disse que as ruas são escuras, com esgoto a céu 

aberto e muitos buracos. Disse que o abuso na condução de veículos ocasiona muitos 

acidentes. Disse que a demanda por mais quebra-molas só prejudica os que obedecem 

a lei, que terão que andar ainda mais devagar, enquanto os infratores continuarão 

desrespeitando as leis.  Disse acreditar que os quebra-molas são paliativos. Disse que o 

problema está no desrespeito às leis de trânsito e o sentimento de impunidade. Disse 

que são frequentes atropelamentos no município. Disse que em um mês ocorreram 

cerca de três atropelamentos com mortes. Disse que algo que talvez diminuísse os 

acidentes seria a construção de rotatórias no perímetro urbano, pelo menos duas. 

Emir da Cerâmica disse, com relação ao incêndio da ponte da Piaçaba, que se todos que 

forem protestar depredarem o patrimônio público, em breve não haverá mais nada. 

Disse que o inquérito de investigação já deveria ter sido instaurado. Disse que um crime 

dessa proporção tem sempre mais de uma pessoa envolvida.  Disse acreditar que este 

crime é mais um que ficará impune.  

Considerações finais 

Irmão Leonardo parabenizou todos os professores pelo Dia do Professor e que haverá 

uma festa em homenagem ao Dia dos Professores, no dia 26 de outubro. Disse que 

haverá também no dia 26 de outubro o show do Dia do Evangélico, com Samuel 

Mariano. 

Cobra disse que concorda com a fala do vereador Emir de que quebra-molas não vão 

resolver o problema da impunidade. Disse que a sua reivindicação por água no município 

é grande e que fica feliz em saber que o poço do Bairro Cidadão começou a funcionar. 

Disse que continuará buscando melhorias do abastecimento de água no município. 

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/

