
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 18 de junho 

de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 18 de junho, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

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

vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, 

Irmão Leonardo e Nonato da Papelaria. 

Justificada as ausências dos Vereadores: Ailton Costa, Emir da Cerâmica, Júlio da Foto 

Layser e Mauricio Dião 

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 fazendo a leitura da ata da sessão anterior e das correspondências. 

Grande Expediente 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse ser importante falar 

do papel do vereador. Disse que vereador de cidade pequena é o bicho mais sofrido que 

existe. Disse que já pediu quebra molas para a travessa da Rua Rio Branco com a Rua 

Paissandu, bem como de melhorias para uma ponte na estrada do canto grande, e que 

esses pedidos não foram atendidos. Disse que em toda sessão os vereadores debatem 

diversos problemas, mas que estes não são resolvidos. Disse que os vereadores não 

recebem nenhuma justificativa para os pedidos. Disse que não pode fingir que as coisas 

estão indo bem. Disse que os vereadores pedem a presença de um secretário para 

explicar a questão dos carros pipas e o mesmo não comparece. Disse que foram poucas 

as respostas que obteve dos requerimentos que fez, o que torna difícil o trabalho. Disse 

que fica sem saber o que dizer para o povo. Disse que o legislativo não deve ser inimigo 

do prefeito, que deve somar com o que é positivo, mas que não pode ser capacho do 

executivo. Disse que os vereadores devem lutar pelos interesses do povo e os que não 

lutam são parasitas. Disse que é triste os vereadores estarem na câmara e não 

receberem atenção quanto aos requerimentos que fazem. Mencionou que outro 



requerimento que fez, e que não teve resposta, é o que reivindica a iluminação pública 

da rua entre a AABB e o Rio Neves. 

Emerson Cardoso disse que, além de luta pelos problemas de suas competências, os 

vereadores também recebem reinvindicações de políticas que não são de suas 

responsabilidades, como a questão do problema de abastecimento de água da Caema, 

que é algo que deveria ser cobrado pelos deputados.  

Emerson Cardoso disse que a venda e compra de votos é um câncer que prejudica o 

processo democrático. Disse que neste ano, que é eleitoral, o povo deve lembrar de 

cobrar melhorias para o sistema de abastecimento de água. Disse que o povo deve 

começar a se preocupar com as questões coletivas e deixar de ser individualista.  

Emerson Cardoso pediu que os requerimentos que fez sejam reencaminhados ao 

prefeito, dentre os quais, o que trará de quebra molas para a travessa entre as Ruas Rio 

Branco e Paissandu, a iluminação da rua entre a AABB e o Rio Neves e a melhoria da 

ponte na estrada do Canto Grande. 

Emerson Cardoso disse que teve mais um vítima de acidente de trânsito na cidade, uma 

idosa. Disse que recebeu a informação de que a senhora estava atravessando a BR 

quando um motoqueiro bateu na mesma. O acidente decepou a perna da senhora.  

Pediu que a polícia intensifique a fiscalização no trânsito. 

Irmão Leonardo disse que a questão das cobranças sobre a infraestrutura é algo 

recorrente. Disse esperar que seja viabilizado uma reunião com o executivo para obter 

informações mais claras sobre as ações do governo. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que também se sente insatisfeito quanto 

as respostas de alguns requerimentos que faz. Defendeu que o Secretário de 

Infraestrutura seja convocado para comparecer à Câmara para se explicar sobre algumas 

situações, como a questão dos carros pipas. Disse que o prefeito também deve ser 

convidado para dialogar sobre algumas questões. Disse que na semana passada recebeu 

a informação de que uma bomba no bairro Bela Vista ficou três dias sem funcionar. Disse 

que sempre fica preocupado com a questão do abastecimento de água. 

Cobra disse que a cidade precisa de um ortopedista, pois evitaria ter que mandar os 

pacientes para Balsas.  

Cobra disse que recebeu duas pessoas reivindicando políticas para o bairro Cidadão, no 

tocante ao abastecimento de água. Disse o poço do bairro está sendo escavado. Disse 

que as pessoas que receberam os lotes devem construir. Disse que o executivo deveria 

fazer uma investigação sobre a situação do lotes, para saber se algum beneficiário 

vendeu o lote, o que não é permitido.  

Darleia Oliveira (PP) 



A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – pediu que sejam tomadas 

providencias com relação ao abastecimento de água e sobre as melhorais das estradas 

vicinais. Disse que foi à região do Cala Boca e que a viagem demorou bastante em função 

dos problemas na estrada. Disse que foi cobrada sobre o papel dos vereadores quanto 

à solução dos problemas. Disse que também foi à região da Piaçaba e que também se 

atrasou devido à estrada, onde também recebeu cobranças sobre o papel dos 

vereadores. Disse que recebeu relato de um pai que disse que o filho já estava há uma 

semana sem ir para a escola por conta da situação da estrada.  

Darleia Oliveira disse que foi procurada por uma moradora do Bairro Cidadão 

reivindicando solução para o problema do abastecimento de água. 

Darleia Oliveira disse que tem pessoas reivindicando sobre a questão dos carros para 

irem buscar os alimentos nas roças. Pediu que esse povo seja atendido pela prefeitura. 

Disse que nunca foi contra os projetos enviados pelo prefeito. Disse que o povo precisa 

ser ajudado com a melhoria das estradas, solucionando os problemas de abastecimento 

de água, bem como outros problemas. 

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  


