
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 26 de março 

de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 26 de março, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

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

vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Cobra, Darleia Oliveira, Emir da Cerâmica, Irmão 

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

Justificada a ausência dos vereadores Ailton Costa, Catré e Emerson Cardoso. 

A Sessão contou com a presença do Procurador Geral do Município, Georgio Miranda 

Maia, e do Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, Major Rogério.  

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. 

Irmão Leonardo informou que esteve com o prefeito e que o mesmo comunicou que 

várias estradas serão recuperadas a partir de meados do mês de abril. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que recebeu muitas reivindicações do 

povo, que acredita nos vereadores como representantes e defensores do povo do 

Município. Disse que está sempre disposto a ouvir as reivindicações. Disse que existem 

muitas cobranças quanto as estradas vicinais. Disse que conversou com o prefeito e que 

existe boa vontade entre o executivo e legislativo, mas que o período das chuvas 

dificulta a recuperação das estradas. Disse que recuperar uma estrada no período de 

chuvas não resolve o problema. Disse que propôs ao prefeito que seja feito pelo menos 

uma operação tapa buracos para amenizar os problemas mais graves. Disse que fazia 

essa mesma justificativa quanto às ruas do Bairro Cidadão que precisam de melhorias, 

bem como de ruas dos demais bairros. Disse que as ruas serão recuperadas após o 

período das chuvas. 



Cobra disse que o poço artesiano do Bairro Vila Ceci foi executado e que tem muita água. 

Disse que existe uma outra reivindicação quanto a distribuição de água no bairro. Disse 

que presenciou um caso em que na casa de uma pessoa tem água, mas que não tem 

água na casa do vizinho. Disse que é preciso alguns registros para melhorar a distribuição 

de água no bairro. Disse que não é justo ter muita água para alguns e nenhuma água 

para outros. Sugeriu que a distribuição de água do bairro seja feita por setores. 

Cobra disse que existe um grande sofrimento de água no Bairro Cidadão, que é 

abastecido por carro pipa, mas que o prefeito informou que existe a previsão de 

construção de um poço no bairro. Disse que no Povoado Barracão a população sofre à 

espera do carro pipa para abastecer as casas. Disse que recebeu a informação de que é 

possível interligar a água do Povoado Morro do Chupé ao Povoado Barracão. Disse 

acreditar que a interligação entre os povoados não requer um investimento alto.  

Cobra disse que a cidade está perto de receber um estádio com mais conforto para os 

desportistas. Disse que participou de um evento esportivo muito importante em São 

Felix de Balsas, uma partida de futebol do campeonato sul maranhense de futebol, entre 

São Raimundo das Mangabeiras e São Felix de Balsas, onde São Raimundo das 

Mangabeiras se classificou para a próxima fase da competição. Reforçou que a previsão 

de construção do estádio é algo muito importante para o Município. 

Cobra disse, quanto a limpeza pública, que se comove muito quanto ao bem estar do 

povo. Disse que não tem nada contra o dono da empresa, mas que o prazo do dia 30 

está chegando, data em que o prefeito disse que a cidade tem que estar limpa. Disse 

que é a favor de que a empresa fique na cidade, desde que a cidade seja mantida limpa. 

Disse que o povo de São Raimundo das Mangabeiras está acostumado a ter a cidade 

limpa. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse acreditar que os pedidos 

sobre as melhorias de estradas serão atendidos. Disse que a estrada da região do 

Esparra tem alguns pontos que precisam de reparos. Disse que um morador do Bairro 

Vila Ceci o abordou reivindicando melhorias do abastecimento de água. Sugeriu que seja 

feito uma mapeamento para descobrir a origem dos problemas de abastecimento de 

água do Bairro. Disse que o Bairro conta com três poços, mas que os problemas 

continuam. Pediu que as reivindicações sejam encaminhadas ao poder executivo. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que participou de uma 

reunião com o prefeito e que pôde presenciar o mesmo conversando com os 

funcionários operadores de máquinas, onde o prefeito cobrou ações e serviços bem 

feitos. Disse que o prefeito se comprometeu em criar uma frente de serviço assim que 



terminar o período chuvoso. Disse que de imediato serão feitas ações de reparo por 

onde passa o transporte escolar.  

Júlio da Foto Layser disse que participou, em São Luís, da entrega da placa da Agritec, 

pelo governador Flávio Dino, ao prefeito Rodrigo Coêlho. Disse que a Agritec de São 

Raimundo das Mangabeiras será realizada nos dias 24, 25 e 26 de abril. Disse que o 

Governo do Estado estará presente no município, inclusive o Governador. Disse que 

participou também da assinatura do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Júlio da Foto Layser Disse que participou, no sábado, de várias entregas de obras pelo 

governador Flávio Dino, em cidades do médio sertão, como Buriti Bravo e Passagem 

Franca.  Disse que a população marcou presença nos eventos e que pôde observar a 

grande popularidade do Governador Flávio Dino. Disse que cobrou ao Governador Flávio 

Dino para que não esqueça da estrada entre São Raimundo das Mangabeiras e 

Sambaíba. Disse que recebeu a informação de que a estrada será recuperada e que a 

obra deverá iniciar em abril.  

Júlio da Foto Layser Disse que o governo do estado está realizando a primeira Copa Sul 

do Maranhão de seleções, com 32 times. Disse que serão 100 mil reais em premiações. 

Disse que 16 seleções já foram eliminadas e que 16 já foram classificadas, inclusive São 

Raimundo das Mangabeiras.  Parabenizou a seleção mangabeirense pela classificação. 

Disse que a seleção jogará a próxima fase contra a seleção de Loreto. Disse que a 

prefeitura está apoiando a seleção mangabeirense.  

Júlio da Foto Layser disse que os vereadores estão engajados quanto à questão da 

limpeza pública. Disse que o representante da empresa já esteve na câmara, mas que 

ainda não viu melhorias. Disse que os mangabeirenses merecem uma cidade limpa. 

Disse que o prefeito já deu um ultimato para que a empresa realize o serviço como o 

povo quer.  Disse que o povo não aceita mais a cidade suja. 

Júlio da Foto Layser parabenizou o Major Rogério pelas ações que vem sendo 

desenvolvidas em prol da segurança no Município. Disse que o Major já realizou ações 

preventivas, como palestras na escolas.  

Júlio da Foto Layser disse que no dia 22 de março esteve em Balsas nas comemorações 

dos 100 anos da cidade. Parabenizou as esposas de muitos empresários que se 

engajaram em ações voluntárias em prol da reforma da Catedral de Balsas. Parabenizou 

a cidade de Balsas pelo centenário. 

Júlio da Foto Layser disse que está iniciando a Semana Santa, uma semana onde é 

lembrado a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Desejou uma ótima Semana Santa a 

todos os mangabeirenses, com muita paz, bem como uma feliz páscoa. 

Emir da Cerâmica (PDT) 



O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse, com relação à água do 

o Barracão, mencionada pelo vereador Cobra, que antes de qualquer ação deve ser feita 

um análise da cota de água, o que garantirá a viabilidade ou não da ação.  Disse, quanto 

as estradas, que na realização das obras não é observada a devida compactação da 

estrada, o que facilita a remoção do material. Disse que, emergencialmente, em alguns 

pontos é preciso colocar pedras para facilitar o tráfego. Disse que o processo de 

degradação das estradas ocorre por conta da falta da suspensão do eixo da estrada, o 

que facilita o processo de erosão. Disse que é preciso uma preocupação com a 

durabilidade da estrada, o que observa que ainda não existe. 

Emir da Cerâmica disse, quanto a limpeza pública, que o responsável pela empresa não 

foi objetivo quanto ao caso. Disse que anotou alguns pontos colocados pelo responsável 

pela empresa, que colocou os problemas da limpeza na falta de lixeira nos postes, na 

quantidade de pneus, no povo que produz o lixo e no comércio. Disse que para ele ficou 

claro que não há uma intenção, por parte da empresa, em resolver a situação. Disse que 

o valor para a limpeza pública é bastante significativo.  Disse que deveria haver, por 

parte da secretaria responsável pelo acompanhamento do contrato, esclarecimentos à 

população quanto aos termos do contrato com a empresa, esclarecendo que a mesma 

foi contratada para determinados fins e que o serviço deveria estar sendo executado 

como previsto no contrato. Disse acreditar que a empresa não vai querer deixar o 

contrato facilmente, pois o valor do contrato é significativo. 

Emir da Cerâmica disse que, na semana passada, ocorreu um julgamento do habeas 

corpus do Lula. Disse que antes do julgamento do Lula foram julgadas outras ações pelo 

Supremo e que poucas pessoas deram importância. Disse que o que foi definido pelos 

membros do Supremo é uma situação onde as próximas campanhas eleitorais, por haver 

impedimento de doações de empresas, facilitarão campanhas de pessoas com muito 

dinheiro. Disse que na sequência o Supremo iniciou o julgamento do habeas corpus do 

Lula, o que deixou claro que se permanecer a questão do transito em julgado, os 

bandidos com dinheiro para constituir advogado não serão presos. Disse que, por outro 

lado, existem milhões de presos aguardando julgamento. Disse que, atualmente, o 

direito a defesa está restrito a quem tem dinheiro, os demais ficam sem aceso à justiça. 

Disse que falta moralizar o país. 

Emir da Cerâmica disse que conversava com um senhor que teve a sua terra gradeada 

pelo município, momento em que o mesmo informou que, durante a execução do 

serviço em sua propriedade presenciou dois operadores forçando a patinação dos 

tratores ao ligarem duas grandes, cada uma ligada a um trator, para fazer uma espécie 

de cabo de guerra. Disse que é inadmissível este tipo de ação com o patrimônio público. 

Disse que o atual comprometimento com o bem público está desgastado. Disse que é 

preciso haver acompanhamento das ações para evitar o uso indevido dos equipamentos 

públicos.  



Cobra disse que a empresa privada, ao contratar um funcionário, pede um currículo.  

Disse que no serviço público também é preciso contratar pessoas que tenham 

conhecimento sobre o equipamento que vão operar. Disse, quanto a recuperação das 

estradas, que é preciso colocar pessoas que conheçam a dinâmica ideal para o 

escoamento da água, o que garantirá uma maior durabilidade da estrada. 

Georgio Miranda Maia – Procurador Geral do Município – disse que a Procuradoria 

funciona como um órgão de fiscalização interna do poder executivo. Disse que, dentre 

os assuntos colocados na sessão, foi bastante comentado sobre as estradas vicinais do 

Município. Disse que observou também preocupações quanto ao abastecimento de 

água do Bairro Vila Ceci. Disse que investimentos foram feitos, mas que é preciso 

lembrar que a responsabilidade pelo tratamento e distribuição de água é da Caema. 

Disse que é preciso buscar formas diferenciadas de abastecimento de água. Disse que 

nos meses de agosto e setembro haverá novamente o problema da falta de água. Disse 

que o estádio será reformado e desejou que o mesmo venha a garantir mais laser aos 

atletas. Disse que o estádio não supre todas as necessidades de equipamentos 

esportivos da cidade. Disse, quanto a limpeza pública, que a empresa não está 

conseguindo dar efetividade ao sonho de uma cidade mais limpa.  Disse que muita gente 

coloca a culpa no prefeito, mas que a culpa não é do prefeito. Disse que a empresa não 

está cumprindo com o que está previsto no contrato, o que poderá culminar com a 

rescisão do contrato. Parabenizou a Secretaria de Esporte e o técnico da seleção pela 

classificação da equipe para a segunda etapa da Copa Maranhão do Sul de Futebol 

Amador. Agradeceu ao Major Rogério pela eficácia no trabalho de policiamento da 

cidade. Desejou que o Major Rogério faça um trabalho sem excessos, que garanta os 

direitos constitucionais do indivíduo. Desejou uma ótima Semana Santa a todos.  

Major Rogério – Comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar – disse 

que, como ações de comando nesses 30 dias, sempre frisa a importância de cumprir a 

legalidade. Disse que os policiais precisam estar dentro da lei. Disse que nesses 30 dias 

já foi denunciado por tortura, o que será esclarecido perante a lei. Disse que os policiais 

são orientados por instrutores, sempre com o intuito de fortalecer a ação policial a partir 

da lei. Disse que existe um controle externo feito pela Promotoria de Justiça e que não 

tem nada a temer. Disse que as ações serão feitas dentro da legalidade e que os policiais 

sabem que respondem pelos seus atos. Disse que não é fácil planejar e executar as ações 

policiais. Disse que vem desenvolvendo palestras nas escolas para fortalecer a 

conscientização e a transmissão de informações à população. Disse que a polícia está 

ganhando a confiança do cidadão e que a polícia já conseguiu prender alguns traficantes 

da cidade, a partir de denuncias da sociedade. Disse que a polícia também conseguiu 

fazer a apreensão de drogas. Disse que o trabalho visa quebrar a economia do tráfico e, 

consequentemente, prender os traficantes. Disse que o objetivo é poder fazer com que 

a população tenha uma melhor qualidade de vida. Disse que o crime de tráfico de 

entorpecente gera violência na cidade. Disse que existem pessoas no serviço público 

envolvidas com o tráfico de drogas e que essas pessoas vão cair, que a polícia está 



realizando  trabalho para que isso ocorra. Agradeceu aos policiais militares por estarem 

comprometidos com a segurança pública, bem como à população por estar ajudando o 

trabalho da polícia. Disse que existe um problema de embriagues ao volante, algo que 

requer conscientização. Pediu parceria da Câmara de Vereadores para que o trabalho 

seja realizado como a população espera.  

Considerações finais 

Irmão Leonardo disse que a Câmara estará sempre de portas abertas para colaborar 

com o trabalho do policiamento no Município. 

Cobra parabenizou o Major Rogério pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Disse 

que se todos estiverem unidos a situação só tem a melhorar.  Disse que quem não quer 

ser preso deve seguir as leis e se comportar. 

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/

