
  

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

2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 15 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, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia, 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 pedido que fosse feita a leitura da ata da última sessão ordinária e fez 

leitura das correspondências. 

Foi feita leitura do pedido de indicação do Vereador Júlio da Foto Layser, informando a 

necessidade de reposição das lâmpadas nos postes de iluminação pública, bem como 

do empiçarramento e limpeza das ruas do Assentamento Bacuri.  

Foi feita leitura do projeto de lei legislativa nº 001/2017, de iniciativa da vereadora 

Darleia, que dispõe sobre a carga horária para servidores públicos municipais com 

cônjuge, filhos ou dependentes portadores de necessidades especiais, deficiência física 

ou mental congênita ou adquirida ou submetidos a tratamento médico que mereça 

atenção especial. 

Pequeno Expediente 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – parabenizou 

a equipe do governo, juntamente com o prefeito e o vice-prefeito, pela festa das mães 

organizada pelo município no dia 12 de maio. Parabenizou as 595 famílias que foram 

contempladas com lotes no Bairro Cidadão. Disse que é o sonho de toda pessoa ter um 

lote para construir sua casa. Disse que foram muitas as cobranças sobre os buracos nas 



ruas e que a ação de recapeamento começou neste dia. Disse que todos os buracos das 

ruas da cidade serão tapados.  

Irmão Leonardo disse que participou das festividades alusivas ao Dia das Mães. 

Parabenizou todas as mães pelo Dia das Mães e às pessoas contempladas com os lotes, 

bem como à senhora que ganhou a motocicleta no sorteio da Festa das Mães. 

Grande Expediente 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – manifestou pesar à família 

da dona Aracy Patrício, tia dele, que faleceu no domingo, que também é tia e mãe de 

criação da servidora da Câmara Tânia. Disse que a mesma cuidava de sua mãe, que tem 

105 anos. 

Júlio da Foto Layser disse que foram muitas festas em homenagem ao Dia das Mães. 

Disse que as festas ainda estão ocorrendo nas escolas. Disse que participou da festa na 

Praça do Mercado e de uma festa no Povoado Vale Verde. Parabenizou todos os 

organizadores, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, professores, 

coordenadores e diretores de escola. Desejou feliz Dia das Mães a todas as mães. Disse 

que dia das mães são todos os dias. 

Júlio da Foto Layser disse que participou de um ato no Bairro Cidadão, onde 595 pessoas 

foram contempladas com lotes. Parabenizou todas as pessoas que foram beneficiadas. 

Disse que conhece muitas das pessoas que foram contempladas, que são pessoas que 

realmente necessitam. Disse que a entrega dos lotes é inclusão social e que é muito 

importante. Disse que o governo já distribuiu 1000 lotes em menos de cinco meses de 

gestão. Parabenizou a gestão e às pessoas que estão organizando a distribuição.  

Júlio da Foto Layser disse que teve início a operação tapa buracos no município. Disse 

que após o tapa buracos haverá o recapeamento asfáltico.  

Júlio da Foto Layser disse que na última sexta-feira foram entregues duas novas 

ambulâncias ao município. Disse que as ambulâncias foram compradas com recursos 

próprios do município, que cada uma custa quase duzentos mil reais. Disse que, em uma 

época de crise que o país atravessa, é raro municípios, como Mangabeiras, estarem 

adquirindo bens com recursos próprios.  Disse que as ambulâncias são do povo e que 

devem ser zeladas, cuidadas, principalmente pelas pessoas que vão trabalhar com elas. 

Disse que nesses cinco meses, mesmo o hospital sem ambulância, ninguém deixou de 

ser socorrido, que quando precisa sempre tinha um carro disponível, tanto da prefeitura 

quanto do prefeito, do secretário de saúde ou de algum vereador. 

Júlio da Foto Layser disse que já teve início o melhoramento das estradas. Disse que 

algumas estão sendo patroladas e outras com recuperação de alguns pontos. Disse que 



teve início pela estrada do Itapecuru. Disse que a estrada do Canto Grande também está 

sendo recuperada. 

Júlio da Foto Layser disse que no dia em que esteve na Praça, na Festa das Mães, 

observou a necessidade de um espaço público para os eventos.  Disse que na 

revitalização da praça foi construído o palco, mas que a quantidade de bares acabou 

sendo em grande quantidade. Disse que é favorável que pelo menos três bares sejam 

retirados, como está previsto em um projeto de lei em tramitação. Disse que o palco é 

bom e que não tem necessidade de alugar palcos móveis com a retirada dos bares. 

Júlio da Foto Layser disse que apresentou indicação voltada para o Assentamento 

Bacuri. Disse que esteve no assentamento e viu a comunidade reunida, mas que 

também observou que o assentamento tem muito mato, areia e que também está 

escuro. Disse que fez o requerimento e que também já ligou para o prefeito. Disse que 

é a segunda vez que pede o empiçarramento das ruas do assentamento. 

Júlio da Foto Layser disse que na sessão anterior a vereadora Darleia apresentou 

requerimento cobrando explicações sobre o funcionamento da farmácia básica. Disse 

que o secretário vai responder por oficio ao requerimento. Disse que foi informado que 

antes os medicamentos ficavam na secretaria de saúde e que agora os medicamentos 

estão sendo distribuídos nas unidas básicas de saúde, onde as pessoas fazem as 

consultas e recebem os medicamentos. 

Júlio da Foto Layser disse que está acontecendo uma capacitação para os conselheiros 

tutelares do município. Disse que a capacitação é muito importante e que quem ganha 

é a sociedade. Disse que o dia 15 de maio é o Dia do Assistente Social. Disse que na 

quinta-feira, 18 de maio, é o Dia Nacional Contra o Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. Disse que é um dia de conscientização contra todo tipo de 

exploração contra crianças e adolescentes. Parabenizou a Secretaria de Assistência 

Social, o CREAS, a Secretaria de Educação e todos os parceiros pela mobilização que está 

ocorrendo. Disse que neste dia haverá premiação de redações sobre o tema. Fez relato 

sobre o dia 18 de maio ter sido adotado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Convidou toda a sociedade e os 

vereadores para participarem de uma audiência pública, no dia 18, na Câmara, sobre o 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que sempre anda pelo 

interior do município e que observa os problemas e sempre apresenta-os na câmara. 

Disse que tem um pedaço de estrada entre a localidade Macaúba e Pipoca, onde tem 

muita areia. Pediu que seja feita melhoria pelo menos nos locais onde tem mais areia. 

Disse que apoia o projeto de lei proposto pela vereadora Darleia. Disse acreditar que o 

projeto tem fundamento e que vai contribuir com o município. Disse acreditar que a 



população observa que todos os vereadores estão preocupados com a cidade. Disse que 

apoia o requerimento do vereador Júlio da Foto Layser sobre o Assentamento Bacuri. 

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que um governo com ações tem que ser 

parabenizado, mas que também é preciso reivindicar quando necessário, para que a 

população veja o interesse dos vereadores. Disse que nessa semana acompanhou 

muitas ações da administração do prefeito. Disse que achou o prefeito corajoso por ter 

a iniciativa de entregar mil lotes em menos de seis meses de mandato. Disse que falou 

ao prefeito que dar o lote não é pesado, que o pesado são as reivindicações que serão 

feitas com relação à infraestrutura do local. Disse que fica feliz por saber que muitas 

pessoas que moram de alguém poderão ter um lote para construir suas casas. Pediu 

mais responsabilidade das pessoas que forem contempladas para que não vendam os 

lotes recebidos. Parabenizou a ideia do vereador Emir, que propõe que o executivo seja 

autorizado a realizar a troca de lotes, para que as pessoas que estão preparadas para 

construir a casa recebam o lote onde já existe infraestrutura, o que poderá fazer com 

que todos os lotes onde já existe infraestrutura sejam beneficiados. Disse que existem 

lotes que foram entregues há mais de dois anos e que ainda não receberam construção. 

Cobra disse que ficou alegre ao ver o início da obra de tapa buracos. Disse que o inverno 

diminuiu e já existem estradas vicinais melhoradas. Disse que o prefeito garantiu que 

conseguiria no mínimo quatro ambulâncias e que o município já conta com duas novas 

ambulâncias e que é para chegar mais duas. Disse que a preocupação com relação ao 

tapa buracos, melhoria de estradas, ambulâncias e outras é também a preocupação da 

população. 

Cobra disse que é favorável ao projeto de lei que visa retirar três bares da Praça do 

Mercado. Disse que na Festa das Mães foi comprovado a necessidade de retira-los. Disse 

que ficou feliz pela pessoa que ganhou a moto na Festa das Mães. 

Irmão Leonardo disse que todos os vereadores são conscientes da falta que as 

ambulâncias estavam fazendo. Disse que chegaram duas ambulâncias hilux e que o 

governo do estado prometeu entregar mais uma, que deverá chegar nos próximos dias 

ao município. Disse que uma das ambulâncias deverá ser deslocada para um dos 

povoados. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que tinha solicitado à 

assessora jurídica que providenciasse um requerimento no sentido de que fosse enviado 

uma solicitação ao comando da polícia militar em Balsas solicitando o retorno de uma 

viatura que esteve a serviço do comando local e que havia sido retirada. Mas, disse que 

foi informado que a viatura já retornou.  Disse que conversou com o prefeito e que o 

mesmo se mostrou preocupado e que antecipou que conversou com o governo do 



estado e que existe a previsão de uma nova viatura para o município de São Raimundo 

das Mangabeiras.  

Emir da Cerâmica disse que Mangabeiras tem uma situação atípica com relação a 

distribuição da população. Disse que no passado existiam três grandes povoados, Canto 

Grande, Vale Verde Morro do Chupé. Disse que o Canto Grande está perdendo 

população, mas que precisa de policiamento, assim como Vale Verde e Morro do Chupé. 

Disse que nos últimos dias foi observado o sequestro de duas carretas nas proximidades 

do Vale Verde e Morro do Chupé.  Disse que no Morro do Chupé as pessoas estão tendo 

seus celulares roubados em um dos locais que pega sinal. Disse que esses crimes e a 

falta de segurança não se restringem somente a estes povoados. Disse que existe 

problemas sérios na sede do município. Disse que enquanto conversava com o 

comandante, sobre a viatura, o mesmo solicitou à câmara que o prefeito e uma comitiva 

de vereadores fosse até o comando, em Balsas, para solicitar o retorno de pelo menos 

o efetivo que ele tinha há seis meses. Disse que aconteceram 12 transferências e seis 

militares estão em curso preparatório para posterior graduação. Disse que as viaturas 

de Sambaíba e Loreto que davam suporte ao comando local não existem mais.  Disse 

que todos têm preocupação com relação à violência. Disse que parte da violência advém 

da sensação de impunidade. Disse que depois da festa das mães sentou-se em local 

aberto na praça e que após algum tempo observou um verdadeiro tumulto, com 

cadeiras quebradas e brigas, mesmo com a presença da polícia, que estava nas 

redondezas. Disse que quem briga na frente da polícia tem a perspectiva de que não 

será punido. Disse que o comércio de drogas nos povoados é uma realidade, assim como 

na sede. Disse que com o efetivo pequeno e com apenas uma viatura não tem como a 

polícia suprir a demanda. 

Irmão Leonardo disse que vai trabalhar para coordenar para que na próxima semana 

seja feita uma visita dos vereadores e do prefeito ao comandante da Polícia Militar, em 

Balsas. Disse que o Tenente já relatou sobre a dificuldade que tem de atender o Povoado 

Vale Verde.  

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – desejou um Feliz Dia das Mães a 

todas a mães mangabeirenses.  Pediu que os vereadores analisem o projeto que ela 

apresentou. Disse que a aprovação do projeto é uma ação muito importante para 

beneficiar as pessoas com deficiência. Disse esperar que o projeto seja apoiado por 

todos os vereadores e pelo prefeito e que seja aprovado. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – parabenizou a 

administração, na pessoa do prefeito Rodrigo Coêlho, pelas obras que estão iniciando, 

como a recuperação asfáltica, bem como pela aquisição das novas ambulâncias 

adquiridas com recursos próprios.  Disse que a sociedade estava necessitando das 



ambulâncias. Disse que as pessoas estavam criticando porque a cidade estava cheia 

buracos, mas que era preciso entender que estava chovendo. Disse que a chuva passou 

e que agora o prefeito está fazendo o serviço. Disse, sobre os quiosques na praça, que 

os mesmos têm que ser retirados. Disse que quem esteve na Festa das Mães observou 

que os mesmos atrapalham a visão do palco. Disse que a retirada desonera os cofres 

públicos, pois não será mais necessário alugar palco para realizar os eventos. 

Emerson Cardoso disse que um cidadão o procurou e pediu que ele solicitasse que o 

executivo realize a poda do capim na avenida que vai para Sambaíba, até ao local 

chamado curva da morte, ou até pelo menos até o Cachoeira. Disse que o capim está 

tomando a pista e que isso poderá causar acidentes, pois as pessoas que fazem 

caminhada tendem a andar mais no meio da pista. 

Emerson Cardoso disse, com relação a questão dos lotes, que sempre foi incisivo quanto 

à questão. Questionou se já existe um procedimento na Assistência social para saber 

quem são as pessoas que receberam lotes e que os venderam.  Disse que, se a coisa for 

feita com seriedade, a pessoa que comprou lotes no bairro não pode ficar com os 

mesmos. Disse que vai enviar requerimento ao executivo questionando sobre a questão. 

Disse que a venda dos lotes tem que ser desfeita. Disse que quem vendeu o lote não 

poderia vender e que a transação não tem base legal e que, portanto, quem comprou 

poderá perder o dinheiro. Reforçou que o poder público deve fazer o levantamento. 

Emerson Cardoso disse que foi procurado pelos conselheiros tutelares e que eles 

mostraram duas leis. Disse que percebeu uma certa ambiguidade nas leis. Pediu que o 

setor responsável apresente de forma mais concisa como é feito o cálculo do salário dos 

conselheiros tutelares. Disse que observou alguns pontos obscuros nas duas leis. Disse 

que espera que o conselho tutelar disponha de um veículo para realizar as suas 

diligencias.  

Emerson Cardoso disse que o enfrentamento à violência de menores não deve ser feita 

pela polícia. Disse que a situação é delicada e que tem que ter a ingerência da família. 

Disse que hoje os pais não tem mais força sobre seus filhos. Questionou o que uma 

criança ou adolescentes faz até de madrugada em uma boate. Disse que falta 

acompanhamento dos pais. Disse que partir daí começa a viagem para a criminalidade. 

Disse que os pais não devem jogar o pepino para a polícia ou conselho tutelar.  Disse 

que conhece pais de adolescentes que nunca foram a uma reunião na escola. Disse que 

segurança pública é um dever do estado, mas é responsabilidade de todos. 

Ordem do Dia 

Projeto de Lei Nº 0013/2017, que autoriza o poder executivo municipal a alterar o 

layout da composição dos quiosques da Praça do Mercado e dá outras providências. 

Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favorável ao 

projeto de lei.  



Cobra – relator – disse que com a análise feita na Praça chegou-se à conclusão de que o 

projeto é importante. Disse que na Festa das Mães foi constatado que a população 

precisa de uma espaço maior para poder prestigiar os eventos públicos.  

Emir da Cerâmica disse que a posição dele sobre o projeto se concretizou. Disse que 

chegou a ver a planta inicial da praça, que era excelente. Disse que infelizmente o 

executivo não conseguiu resistir às pressões por novos locais para o comércio, 

principalmente bares. Disse que quando a planta foi desfigurada o local ficou com 

luminosidade excessiva durante o dia e que, como ficou muito apertado, o calor é 

intenso, pois não há circulação de ar. Disse que outra questão que ocorreu, por conta 

da inexistência de espaço maior, é o fato do executivo ter que alugar palcos. Disse que 

as pessoas que foram beneficiadas pelo aluguel de palcos foram os vendedores que 

ficam à margem da rua, próximo ao palco. Disse que o livro ‘A Riqueza das Nações’, de 

Adam Smith, cita a lei da procura e da oferta. Disse que, quando o executivo ampliou a 

quantidade de pessoas explorando a mesma atividade na praça, criou-se uma oferta 

excessiva. Disse que a retirada dos três quiosques talvez não traga a beleza do projeto 

inicial, mas possibilitará ao executivo realizar os eventos no meio da praça e favorecerá 

o comercio nos quiosques que ficarão. Disse que outra vantagem é que os eventos sairão 

do meio da rua.  Disse que é favorável à retirada dos quiosques.  Disse que se ficar como 

está a prefeitura terá que continuar alugando palcos e a população não fará uso do 

espaço. 

Votação 

Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa 

Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Pereira-Sim; Emerson Carvalho Cardoso-Sim; 

Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-

Sim; Maurício Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim. 

Aprovado com 10 votos favoráveis. O presidente só vota em caso de empate. 

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/

