
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 24 de 

setembro de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 24 de setembro, 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 sempre ouve o eleitorado e que 

sempre está preocupado com o bem estar do povo. Disse que a estrada que dá acesso 

à Onça, Floresta e Piaçaba está com um trecho praticamente intransitável. Disse que 

falou com o prefeito sobre o caso e que o mesmo afirmou que brevemente mandará 

arrumar aquele trecho da estrada. Disse que questionou ao prefeito sobre a situação 

das demais estradas vicinais e que o prefeito disse que após concluir o asfalto olhará 

com bons olhos para as estradas vicinais.  

Cobra disse, ao falar sobre as eleições, que só vota em um deputado que ele possa dizer 

para o eleitor o que o candidato já fez pelo município.  Disse que após eleito os 

candidatos devem se preocupar com o povo que os elegeu. 

Cobra Disse que questionou ao prefeito sobre os poços artesianos que o município foi 

contemplado, se o poço do povoado Cabeceiras já foi concluído. Disse que ficou sabendo 

que para concluir a obra falta uma carrada de seixo, que chegará em breve. Disse que 

após a conclusão do poço do Povoado Cabeceiras será dado continuidade ao poço do 



Povoado Onça. Disse que questionou ao responsável pela empresa de perfuração de 

poços sobre a conclusão do poço do Bairro Cidadão. 

Irmão Leonardo disse que o Bairro São João tem sofrido muito com a falta de água. Disse 

que o Bairro é abastecido pela Caema. Disse que ficou sabendo que a água não está 

chegando ao bairro e que existe a suspeita de que foram instaladas bombas de sucção 

na rede que abastece o bairro, o que tem prejudicado o abastecimento. Disse que em 

agosto de 2017 esteve na Caema, que o governador esteve na cidade em outubro de 

2017 e que houve a promessa de investimentos na Caema no município, que isso não 

ocorreu e que a população vem sofrendo. Pediu ao vereador Cobra que investigue junto 

à Caema sobre o problema no Bairro São João, uma vez que o mesmo vem se 

empenhando na questão do abastecimento de água na cidade. 

Cobra disse que a viagem que fez a São Luís foi muito válida e que em alguns locais da 

cidade o abastecimento melhorou. Disse que já recebeu ligações de moradores que 

sofriam com o abastecimento de água informando que houve melhorias. Disse que vai 

procurar o responsável pela Caema no munícipio para saber sobre o problema no Bairro 

São João. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que sempre é abordado 

sobre problemas nas estradas vicinais do município. Disse que recentemente recebeu 

reivindicações de melhorias para as estradas do Esparra e da Barra da Lagoa. Lembrou 

de pedidos para melhorias de estradas feitos anteriormente, como da estrada da 

Aroeira, bem como cobrança de um bueiro para uma estrada na região da Cabeceiras. 

Disse que a frente da casa do Adão Berto também precisa de melhorias. Citou ainda as 

estradas do Mimosos, Canto Grande, Periquito e Barra da Onça. Disse que faz a cobrança 

porque o povo está constantemente reivindicando, assim como os problemas de 

abastecimento de água, observados tanto na parte que cabe à Caema como nos 

interiores. 

Irmão Leonardo disse que pediu ao prefeito que a patrol fosse à Estrada do Canto 

Grande para realizar melhorias, uma vez que se aproxima as festividades do padroeiro 

do povoado. Disse que o prefeito assegurou que a estrada será raspada. Disse que vai 

lembrar ao prefeito para que melhore também a estrada do Esparra e da Barra da Lagoa 

quando da recuperação da estrada do Canto Grande. 

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 www.fmrioneves.com.br  

http://www.fmrioneves.com.br/

