Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 21 de agosto
de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 21 de agosto, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os
vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Emerson Cardoso,
Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Mauricio Dião.
Justificada as ausências do Vereador Nonato da Papelaria.
A sessão contou com a presença do Prefeito Rodrigo Coêlho e do Procurador Geral do
Município, Georgio Miranda Maia, que fizeram parte da mesa.
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 a leitura da ata da sessão anterior.
Irmão Leonardo Informou que a câmara recebeu a conta de água do mês de agosto e o
valor veio zerado. Disse acreditar que assim como a câmara recebeu desta forma, as
demais pessoas também deverão receber as contas zeradas, o que comprava o
cumprimento do compromisso assumido pela Caema em não cobrar as contas do mês
de agosto.
Pequeno Expediente
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que a cidade está em
festa. Disse que no dia 20 teve um acontecimento pela 61ª vez, que o foi o levantamento
do mastro. Disse que é uma honra ser um dos Capitães do Mastro pela terceira vez e
poder contribuir com a comunidade e a igreja. Disse que o festejo é um momento de
confraternização, fé, oração, como também de festa, de reencontro dos amigos e
familiares que veem à cidade para prestigiar a festa. Disse que haverá uma vasta
programação no festejo, uma programação nunca vista. Disse que uma das tradições do

festejo é o Parazão, nome dado há mais de 20 anos. Disse que no ano passado teve um
incêndio no Parazão e que este ano a Prefeitura instalou tendas no local, todas
padronizadas. Disse que haverá animação no Parazão até o dia 28 e a partir do dia 29
haverá 12 atrações, de diversos estilos musicais. Disse que no dia 30 haverá a missa do
vaqueiro, com homenagens aos vaqueiros, momento das comitivas, e logo depois da
celebração haverá uma grande cavalgada pelas ruas da cidade. Disse que a cada ano a
cavalgada é maior. Disse que até então existia uma parceria público-privada, mas que
neste ano o evento é organizado e bancado pelo município. Disse que tem tudo para ser
a maior cavalgada de todos os tempos. Disse que já tem mais de 30 comitivas inscritas.
Disse que haverá uma grande estrutura no local, com tendas e palco, onde haverá
shows. Júlio da Foto Layser citou todas as atrações artísticas da programação do festejo
organizada pela prefeitura. Disse que o novo governo vem trabalhando em todas as
áreas. Disse que os shows atraem turistas de outras cidades e ajuda a gerar renda para
a cidade.
Júlio da Foto Layser disse que os Capitães do Mastro estão participando da sessão com
um ‘livro de ouro’ para que as pessoas que tiverem interesse possam fazer doações.
Disse que os Capitães do Mastro trabalham de forma voluntária e que a arrecadação das
ações é destinada à igreja. Pediu que os vereadores e demais presentes à sessão façam
doações, caso queiram.
Irmão Leonardo disse que esteve em Balsas durante a tarde e que foi informado que o
prefeito está trazendo a bomba que será instalada no Rio Neves para ajudar no
abastecimento de água do Bairro Vila Ceci. Disse que a bomba deverá ser instalada na
terça-feira, dia 22.
Irmão Leonardo comunicou que na última sexta-feira, 18, se tornou filiado ao Partido
Socialista Brasileiro, o PSB. Disse que disputou as duas últimas eleições pelo PSL. Disse
que o PSB agora conta com dois vereadores, ele e o Vereador Cobra.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – Disse que é filiado ao PSB, eleito duas vezes
pelo partido, e que pretende continuar no partido. Disse que cobrou a questão da água
do Bairro Vila Ceci. Disse que viver sem água é triste. Disse que teve a garantia que a
bomba já foi providenciada. Disse que falou ao prefeito que se preocupasse com o
sistema de abastecimento de água. Disse que sem água ninguém consegue sobreviver e
que a população do Bairro Vila Ceci tem sofrido muito com a falta de água. Disse que
vai observar a vazão de água destinada ao bairro e que se a água não for suficiente
pedirá aos executivo que instale uma bomba mais potente.

Cobra disse que vai a São Luís para visitar a sede da Caema, para reivindicar melhorias
para o abastecimento de água da cidade. Disse que os vereadores serão fortes e
corajosos ao reivindicar os direitos do povo quanto ao abastecimento de água.
Cobra disse que recebeu informação sobre uma reunião que o prefeito fez com os
motoristas do município, onde o mesmo recebeu uma denúncia sobre motoristas que
estariam abrindo mão do trabalho para fazer bico. Disse que fazer bico no horário de
serviço é errado. Disse que existem muitas pessoas competentes na garagem do
município, pessoas que às vezes acabam pagando injustamente. Disse que é errado um
funcionário abandonar o serviço para fazer trabalhos que não estavam previstos.
Irmão Leonardo informou que a Câmara recebeu um convite do Tribunal de Contas e da
Procuradoria Geral de Justiça convidando os vereadores para um evento sobre o
julgamento das contas dos prefeitos pelas Câmaras Municipais, a ser realizado na
quarta-feira, 23 de agosto.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que existe uma
preocupação muito grande com água, principalmente no Bairro Vila Ceci. Disse que
todos têm a preocupação com a questão da água, não apenas no Bairro Vila Ceci, mas
em todos os bairros. Disse que recebeu a informação de que foram medir a estrada do
Brejão, o que é louvável. Disse que é um vereador do povo, que gosta votar favorável
ao povo.
Irmão Leonardo disse que o prefeito fez um reunião com os vereadores da base e que
o mesmo informou que o governo abriu edital para a melhoria de estradas vicinais, onde
o governo do estado contribuirá com o combustível. Disse que é após concluir as
medições das estradas é preciso aguardar a parceria do estado. Disse que outros
compromissos firmados pelo estado com o município ainda não foram cumpridos.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que recentemente
ficou feliz por uma atitude esboçada pela Polícia Militar local ao realizar a apreensão de
6 kg de maconha na cidade. Parabenizou a equipe que participou da operação, bem
como ao comandante Antônio Dias. Disse que essa droga seria para ser vendida durante
o festejo. Disse que a droga tem um efeito nocivo, tanto para a saúde quanto para o
bolso. Disse que é um mal que está presente em todo o Brasil e que afeta todas as classes
sociais. Disse lamentar não existir uma vontade política mais intensa no sentido de coibir
o comércio dos entorpecentes. Disse que o Brasil tem uma fronteira muito grande e não
existe uma vigilância eficiente, o que é lamentável.
Emerson Cardoso disse que o bico no trabalho é crime. Disse que o servidor que usa o
bem público para fazer favores e recebe ‘gorjeta’ é algo chamado corrupção, o que pode
acarretar entre 2 e 12 anos de cadeira. Disse que no caso existe corrupção ativa e

passiva. Disse que acredita no senso de ajuda, mas quando não envolve uma
remuneração.
Emerson Cardoso disse que foi procurado por moradores do Morro do Chupé, que
informaram que no posto de saúde está faltando medicamentos, bem como uma
geladeira para colocar medicamentos. Pediu que a reinvindicação seja encaminhada ao
prefeito. Disse que na concepção dele a saúde melhorou com a gestão do prefeito
Rodrigo Coêlho. Disse que às vezes o prefeito não sabe de tudo, pois tem muitas coisas
para fazer. Disse que nesse sentido o vereador atua, pois ouve a população e passa as
reinvindicações ao prefeito.
Emerson Cardoso disse que o festejo está iniciando e que as pessoas devem brincar com
responsabilidade, sem exageros, sem drogas. Parabenizou a campanha desenvolvida
pela gestão municipal que visa alertar sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas
a menores de 18 anos.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que uma das matérias
votadas na sessão passada foi sobre a bandeira e o brasão do município. Disse que, após
a mudança, ocorreram alguns questionamentos nas redes sociais sobre o porquê das
mudanças, enquanto outros partiram para a gozação, inclusive dizendo que a culpa de
algumas situações de alguns mangabeirenses era por conta da bandeira. Disse que uma
das reclamações foi sobre a questão da retirada do boi da bandeira.
Emir da Cerâmica Disse que, segundo dados do IBGE, Formosa da Serra Negra tem cerca
de 90.419 bovinos, em um território de 3.690.610 km². Disse que Mangabeiras tem
32.789 cabeças de bovinos, com um território quase que semelhante, 3.521.515 km².
Disse que surpreende o município de Nova Colinas, com apenas 743.083 km², ter 22.747
cabeças de bovinos. Disse que quando não existe o cuidado e a atenção com um
segmento econômico isso pode trazer um grande prejuízo. Disse que quando o governo
do PT resolveu priorizar os açougueiros de Goiás, os Batistas, que passaram a ter o
monopólio da compra e da transformação industrial da carne, fez com que o açougue
(JBS), que valia 7 bilhões, passasse a valer, no final do governo do PT, 170 bilhões. Disse
que foi concentrado a compra e a venda, prejudicando a concorrência e os criadores.
Emir da Cerâmica Disse que, da mesma forma que ocorreu no plano federal,
Mangabeiras convive com a mesma situação. Disse que hoje se alguém quiser vender
uma cabeça de gado só pode oferecer ao dono do matadouro, a não ser que seja feito
abate de forma clandestina. Disse que recebeu esta reclamação na semana passada e
que já ouviu essa reclamação ao longo dos últimos anos. Disse que somente uma pessoa
pode comprar e abater. Disse que foi informado que o dono do matadouro geralmente
informa que está cheio de gado e não está comprando, mas que oferece 8 reais pelo
quilo vivo. Disse que as pessoas mais organizadas conseguem vender a 8,5 reais. Disse
que em 100 quilos de carne os bem informados conseguem obter cinquenta reais de

lucro e os mal informados perdem cinquenta reais. Disse que a maioria dos pequenos
criadores não se sentem estimulados a criar gado, e muito menos a investir no
melhoramento do rebanho. Disse que os que conseguem um lucro maior, geralmente
tem um rebanho melhor.
Emir da Cerâmica disse que, entre as possíveis industrias a serem instaladas no
município, está um frigorifico ou uma fábrica de rações. Disse que é difícil haver a
instalação de um frigorífico onde não existe demanda de animais para abate. Disse que
os números comparativos mostram que, no município, a atividade agropecuária não tem
importância econômica diante do território e do rebanho, fator agravado pelo
monopólio do abate. Disse que o arroz também não é mais cultura expressiva no
município. Disse que a produção de arroz ficou restrita à agricultura familiar, que é
pequena. Emir da Cerâmica citou os bovinos e o arroz em referência aos símbolos até
então existentes no brasão do município.
Ordem do Dia
Irmão Leonardo informou sobre uma Indicação do Vereador Catré, solicitando
melhorias nas ruas do povoado Morro do Chupé; e uma Indicação verbal do Vereador
Emerson Cardoso, requerendo medicamentos e uma geladeira para o posto de saúde
do Povoado Morro do Chupé.
Irmão Leonardo informou da necessidade de convocar uma sessão extraordinária para
sexta-feira para que sejam votados projetos de lei que atendam recomendação do
Ministério Público Estadual.
Irmão Leonardo informou que se a vereadora Darleia pedir licença será dado posse ao
suplente da mesma.
Deu entrada o Projeto de Lei Nº 21/2017, que altera a Lei Municipal Nº 27, de 08 de
dezembro de 2009, que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e dá outras
providências.
Deu entrada o Projeto de Lei Complementar Nº 003/2017, que acrescenta as hipóteses
de isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto de
Transmissão de Bens e Imóveis) que menciona a Lei Nº 43, de 22 de dezembro de 2005
e dá outras providências.
Deu entrada o Projeto de Lei à Lei Orgânica Municipal Nº 001/2017, que altera e
acrescenta os artigos que menciona à Lei Orgânica do Município de São Raimundo das
Mangabeiras e dá outras providências.
Irmão Leonardo disse que o projeto de emenda à Lei Orgânica precisa ser votado em
dois turnos.
Rodrigo Coêlho – Prefeito Municipal – disse que é costume dele prestar contas do
governo, assim que possível. Disse que nos últimos meses a gestão passou por alguns

problemas que não são de costume. Disse que conseguiu enfrentar os problemas da
melhor forma possível sem que a administração tivesse prejuízo. Disse que tem a
consciência e a convicção de que está no caminho certo. Disse que não poderia deixar
de explicar os problemas e dar justificativas à população. Disse que todos sabem que os
adversários dele entraram com uma ação eleitoral, ainda no mês de novembro, após as
eleições, como de costume, dizendo que houve compra de votos. Disse que foi assim
nas gestões do ex-prefeito Francismar e que não foi diferente na gestão dele. Disse que
o poder judiciário local caçou o seu mandato, mas que tem a consciência tranquila e
sabe como ocorreu as eleições no município, com democracia, e sabendo que não
existem provas para a ação. Disse que recorreu ao TRE-MA da decisão do judiciário local
e a ação está sendo administrada da forma mais correta possível, com os melhores
advogados. Disse que o fato não afeta a administração, que vem sendo conduzida em
parceria com a câmara, que é parceira do povo e que tem aprovado todos os projetos
enviados.
Rodrigo Coêlho disse que coisas boas estão acontecendo na administração. Disse que
recentemente esteve em Brasília e que se encontrou com o Ministro Raimundo Carreiro.
Disse que no decorrer dos últimos noventa dias muitas coisas aconteceram, como na
questão da saúde pública, que era a coisa mais pedida pelas pessoas quando ele
adentrou nos lares do povo pedindo votos. Disse que esteve com o Secretário de Saúde
e que o mesmo disse que a cidade bateu recorde e hoje conta com 15 médicos
contratados para servir o povo, cerca de 30% a mais do que no ano anterior. Disse que
em julho foi batido o recorde em consultas realizadas no Hospital São Raimundo Nonato.
Disse que a ordem é tratar bem os pacientes e direcionar para outros centros caso não
seja possível atender no município. Disse que vai fazer muito mais pela saúde. Disse que
será publicada uma licitação no valor de quase 500 mil reais para a reforma completa
do hospital São Raimundo Nonato, para que funcione o aparelho de raio-x, para que
volte a funcionar o centro cirúrgico e todos os ambientes de forma adequada para que
possam proporcionar um melhor atendimento para a população. Disse que será feito
um muro no hospital para controlar a entrada. Disse esperar que em 120 dias o hospital
seja entregue reformado, funcionando plenamente. Disse que a obra será feita com
recursos próprios do município.
Rodrigo Coêlho disse, quanto a infraestrutura urbana, que foi concluída uma primeira
etapa que recapeou quase todo o centro e que será licitado mais nove quilômetros para
beneficiar as ruas que ainda não foram beneficiadas e recapear as ruas que estão com
buracos, obra a ser executada com recursos próprios no valor de quase 1,2 milhões de
reais. Disse que a obra possibilitará que todas as ruas tenham pavimentação asfáltica.

Rodrigo Coêlho disse, quanto a questão da água, que teve até passeata contra a Caema,
uma atitude louvável de quem foi às ruas. Disse que a Caema é um problema histórico,
de mais de 50 anos. Disse que o poder público não poderia deixar a população sozinha
nessa luta. Disse que haverá reunião de vereadores com o presidente da Caema para
questionar a demora na melhoria da infraestrutura da Caema no município. Disse que
nos bairros onde a água ainda de responsabilidade do município, Vila Ceci, Bela Vista e
Cidadão, haverá ações do município, como a perfuração de um novo poço no Bairro Vila
Ceci, algo que ele espera que resolva o problema da falta de água no bairro. Disse que,
com o novo poço instalado, a gestão vai trabalhar para acabar com o chamado ‘chupa
cabra’, que prejudica muitas pessoas.
Rodrigo Coêlho disse, quanto às estradas vicinais, que o governo do estado baixou um
edital de chamamento público para que os municípios apresentem projetos para
melhorias de estradas vicinais. Disse que uma equipe está fazendo um levantamento de
todas as estradas vicinais do município para elaborar os projetos a serem protocolados
na Secretaria de Infraestrutura do estado. Disse esperar a parceria do governo do estado
para que as estradas sejam melhoradas. Disse que até agora o Governo do Estado ainda
não investiu no município durante a sua gestão. Disse que tem ido a São Luís, tem
pedido, mas até agora o povo mangabeirense não foi atendido. Disse já pediu
ambulância, pavimentação, poços tubulares, viatura, centro administrativo e a estrada
que interliga a sede do município à sede da Fazenda Agroserra, via Povoado Canto
Grande, que poderá gerar mais de 500 empregos diretos. Disse que esteve com o
Secretário de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, na semana passada, e o mesmo
garantiu que enviará, em setembro, técnicos para fazerem o projeto e a execução direta
da estrada.
Rodrigo Coêlho disse que está concluindo projetos da Praça da Vila Ceci, que será feita
com recursos próprios, e a Praça da Bíblia, que fica atrás da igreja Assembleia de Deus.
Disse que outra obra que deverá começar em breve é o portal da cidade, que já está
licitado. Disse que outra obra é a reforma de pontes, do Povoado Canto Grande e
Povoado Piaçaba.
Rodrigo Coêlho convidou a todos para participarem do festejo de São Raimundo
Nonato. Disse que a programação é diversificada, para todos os gostos. Disse que o
salário dos servidores será pago no dia 28. Disse que o investimento no festejo está
sendo de mais ou menos 200 mil reais, para fazer um festejo que o povo gosta, para
trazer turistas das cidades vizinhas, aquecendo a economia. Disse que no dia 29 haverá
quatro bandas na praça; no dia 30 haverá o café da manhã na porta da igreja matriz,
missa do vaqueiro, cavalgada e festa no parque do vaqueiro, inclusive com shows; na
noite do dia 30 haverá mais três bandas na praça; e no dia 31 haverá mais quatro bandas,
encerrando o festejo. Desejou que todos tenham responsabilidade durante o festejo.
Considerações finais

Júlio da Foto Layser agradeceu ao poder executivo por estar respondendo os
requerimentos. Disse que ficou feliz em saber que o prefeito já garantiu três poços
artesianos, cujas obras deverão começar em breve. Parabenizou a Polícia Militar pela
apreensão de 6kg de maconha. Manifestou pêsames pela morte do Sargento Pinheiro.
Disse que a Secretaria de Assistência Social está realizando capacitação com os
servidores. Disse que está sendo realizada, em parceria com vários órgãos, uma
campanha contra a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Desejou um
bom festejo a todos.
Irmão Leonardo convocou sessão extraordinária para sexta-feira, dia 26 de agosto,
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

