Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 04 de junho
de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 04 de junho, 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, Emerson Cardoso,
Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Maurício Dião.
Justificada a ausência da Vereadora Darleia Oliveira e do Vereador Nonato da Papelaria.
A Sessão contou com a presença do Comandante da 3ª Companhia do 4° BPM (Batalhão
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 fazendo a leitura da ata da sessão anterior e das correspondências.
Foi feita leitura de oficio da 3ª Companhia de Policia Militar, solicitando o espaço da
Câmara para a realização de uma formatura com o efetivo da Companhia, no dia 06 de
junho, entre 7:30 e 10:30.
Irmão Leonardo informou sobre às solicitações dos vereadores Mauricio Dião e
Emerson Cardoso nas sessões anteriores. Sobre pedido do vereador Mauricio Dião,
quanto a problema em um cano de abastecimento de água da Caema, no Bairro Vila
Esperança, que recebeu a informação do encarregado da Caema de que o problema já
foi resolvido. Quanto à reivindicação do Vereador Emerson Cardoso, para que o
Secretário Municipal de Infraestrutura comparecesse a uma sessão, para esclarecer
sobre o serviço de carros pipas, disse que conversou com o Secretário e que o mesmo
informou que o abastecimento de água por carro pipa está precário e sem condição de
fazer de forma que atenda à demanda, pois está contando com apenas um caminhão
pipa. Disse que o Secretário informou que está tendo dificuldades para operacionalizar
alguns serviços da Secretaria.
Irmão Leonardo informou que foi procurado por duas senhoras da região do Sitio,
relatando sobre a dificuldade para trafegar pela estrada da região, e pediram que a

estrada seja recuperada. Disse que informará à Secretária de Infraestrutura sobre a
situação.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que na ultima sessão reivindicou sobre o
abastecimento de água nas regiões mais secas do município. Disse que sem o carro pipa
a situação fica ainda mais complicada. Disse que a sociedade está sofrendo com a fala
de água. Disse que no povoado Barracão tem pessoas indo buscar água no Povoado
Morro do Chupé.
Cobra disse que é questionado constantemente sobre a abertura dos lotes no Bairro
Cidadão, para que sejam entregues os lotes às pessoas que já foram contempladas.
Pediu que o executivo providencie a abertura dos lotes.
Cobra disse que há dois anos recebe reivindicação dos moradores da região do Sítio.
Disse que a estrada por onde as pessoas passavam foi desviada em cerca de 12 km, o
que prejudica os moradores.
Emir da Cerâmica – aparte – disse que, se a estrada é de servidão há muito tempo, esta
estrada precisa ser respeitada. Disse acreditar que uma conversa com o proprietário
poderá resolver o problema.
Cobra Disse que visitou o Procurador Geral do Município para saber da questão das
documentações dos terrenos onde serão construídos os poços artesianos. Disse que o
Procurador informou que buscará resolver a questão da legalização dos terrenos. Disse
que na visita ao Procurador, observou que a sala da procuradoria precisa de algumas
melhorias.
Irmão Leonardo Disse que tem recebido cobrança diária quanto à entrega dos lotes no
Bairro Cidadão. Disse que infelizmente tem pessoas que vendem os lotes que recebem
no Bairro.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – Disse que esta semana
ocorreu na Câmara um encontro muito significativo, com a presença de muitas
autoridades, enfatizando sobre o problema das drogas, que é um câncer que está
corroendo a sociedade. Disse que todos sofrem com o problema das drogas. Disse que
viu um lado negativo no evento, que foi a ausência dos pais dos adolescentes. Disse que
os pais deveriam ter participado, pois são os que monitoram e policiam os filhos. Disse
que o problema das drogas é mundial. Disse que o consumo e a venda de drogas
aumentam onde não tem uma política séria de combate às drogas. Disse que existe uma
ausência de interesse do combate efetivo às drogas no Brasil. Disse que percebe que os
lideres políticos se preocupam mais em atacar o efeito do que a causa. Disse que falta

política que impeça a entrada das drogas no país. Disse que é preciso desarticular os
comandantes do tráfico na raiz no problema. Disse que a polícia trabalha enxugando
gelo, uma vez que as causas não são combatidas. Disse que a responsabilidade maior é
do Presidente da República, que tem o poder para fazer a política de combate às drogas
ser séria. Disse que é outro problema no país é que existe associação entre a policia e o
tráfico em muitas cidades, como no Rio de Janeiro, de acordo com levantamento do
Ministério da Justiça. Disse que é preciso mais serviço de informação no país para ajudar
no combate ao tráfico. Disse que a prevenção também compete ao cidadão, que deve
denunciar os pontos de vendas de drogas. Disse que em Mangabeiras a situação das
drogas é algo preocupante. Disse que na semana passada ele teve a casa arrombada e
que diversos objetos foram levados, provavelmente para serem trocados por droga.
Disse que a briga contra as drogas é de todos.
Emerson Cardoso disse que foi procurado por moradores do Bairro Vila Ceci
questionando sobre o carro pipa. Pediu que seja enviado oficio ao poder executivo
questionando por que tem apenas um carro pipa funcionando e por que o que está
quebrado ainda não foi arrumado. Disse que a água é imprescindível e que os carros
pipas devem ter prioridade. Disse que no mesmo requerimento é preciso lembrar ao
prefeito que a tendência é que a escassez de água aumente de agora em diante. Disse
que talvez seja preciso mais de dois carros para dar conta da demanda. Disse que as
providências devem ser tomadas de forma urgente.
Emerson Cardoso disse que na crise do abastecimento tinha uma pessoa no município
vendendo gás a 140 reais o botijão. Disse que o problema do país é o povo. Disse que os
preços subiram durante a greve dos caminhoneiros, o que não deveria ocorrer se não
houvesse desonestidade na sociedade.
Emerson Cardoso Parabenizou o comandante Rogério pelo trabalho que vem
desempenhando em São Raimundo das Mangabeiras.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que foram aprovadas
três matérias antes do evento que tratou da problemática das drogas, no dia 30 de maio.
Disse que foi aprovada uma emenda a uma das leis garantindo a representação dos pais
em um conselho. Disse que no dia do evento observou que as pessoas que ficarão à
frente das ações não foram chamadas para dar a sua opinião e nem fizeram parte da
mesa. Disse que os programas que visam reduzir o tráfico na fronteiras não surtem
efeitos. Disse que a participação dos pais no Conselho sobre drogas é fundamental, pois
a primeira responsabilidade é da família e depois do estado. Disse que cria-se um
programa, como o que foi lançado, mas que em seguida não se garante a devida
estrutura aos órgãos que atuarão na execução do programa. Disse que é preciso baixar
os números do tráfico e do consumo de drogas. Disse que fica preocupado, pois, se a
venda e o consumo não for reduzida, a tendência é que todo o país seja como o Rio de

Janeiro. Desejou sucesso a quem vai executar o programa de enfrentamento às drogas.
Disse que a causa é de todos. Disse que é preciso viabilizar recursos na LDO que
garantam a execução do programa.
Emir da Cerâmica disse que gostaria da presença do Secretário de Infraestrutura para
saber quais as dificuldades que ele tem para exercer suas funções. Disse que é preciso
torcer para que o governo dê certo. Disse que continua sem resposta quanto às soluções
que a Secretaria de Infraestrutura tem para a questão da água. Disse que o ano é atípico
e que o problema com água será maior do que no ano passado. Disse que é preciso saber
quais as limitações da Secretaria, até mesmo para que seja possível sentar com o
prefeito para debater os problemas. Disse que é preciso ter um plano do governo para
atacar a questão da falta de água, da entrega dos lotes, das estradas vicinais e dos poços
artesianos. Disse, quanto ao caminhão pipa que está quebrado, que o mesmo vive
dando problema, que roda pouco. Disse que, se o carro é alugado, deve haver a previsão
da troca do veiculo, de forma imediata, em caso de problema.
Emerson Cardoso – disse que o programa contra as drogas deve ter uma continuidade,
deve ser perene. Disse que torce pelo programa. Disse que se os mentores não derem
continuidade ao programa, e se o mesmo não tiver um efeito prático, vai entender que
o programa tratou-se apenas de um projeto para engrandecimento pessoal ou de uma
classe.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que se solidariza com
os vereadores Cobra, Emir e Emerson por terem se sentido desprestigiados no evento
de lançamento do programa de enfrentamento às drogas, realizado no dia 30 de maio.
Disse que foi lembrada da importância dos vereadores nas falas do Promotor de Justiça
local e do Procurador Geral. Disse desejar que as ações do programa sejam intensas.
Disse que sentiu falta de alguns atores importantes para a execução do programa, como
dos professores, e que alguns dos atores presentes não foram citados, como os da
Assistência Social, Conselho Tutelar e Saúde. Disse que foram entregues três comendas
durante o evento, o que ele não se opõe, mas que se pudesse ter dado uma comenda
seria ao Major Rogério, que é quem faz um trabalho nas escolas, um trabalho de
prevenção e de conscientização, estando presente em todas as campanhas. Disse que o
município realiza campanhas há muito tempo, como do 18 de maio, maio amarelo,
contra a venda de bebidas a menores e outras, e que espera que a parceria com o
Ministério Público seja para valer a partir de agora, pois em outros momentos essa
parceria só existia no papel. Disse esperar que a campanha seja colocada em prática e
que não fique apenas nos holofotes. Disse que seria importante haver a presença de
pais e outras representações da sociedade. Disse que a iniciativa foi válida e que o
trabalho continuará.

Júlio da Foto Layser disse que participou de um evento, em Balas, que contou com a
visita de dois Deputados Federais, Weverton Rocha e Eliziane Gama, pré-candidatos ao
senado. Disse que gostou muito da fala da Drª Erina Alencar, Irmã do Vereador Emir,
que pediu apoio para a questão da hemodiálise no hospital regional e do neurologista.
Disse que é a primeira vez que observa uma pré-campanha para senador, o que
considera positivo. Disse que disse ao deputado Weverton Rocha e à Eliziane Gama que,
se forem eleitos, que valorizem o povo.
Júlio da Foto Layser disse, quanto à questão dos lotes, que a Secretaria de Assistência
Social fez a entrega documental, mas que existe uma parceria com a Secretaria de
Infraestrutura e com o Departamento de Tributos. Disse que o que a Secretaria podia
fazer foi feito. Disse que, de mil lotes, cerca da metade foi entregue e que falta a outra
metade. Disse que muitas cobranças foram feitas ao prefeito. Disse que continua
cobrando diretamente ao prefeito e que o mesmo tem dito que vai entregar os lotes e
que isso não vai mais demorar. Disse acreditar que até julho esses lotes serão entregues.
Júlio da Foto Layser disse que a Câmara já doou lotes para a Polícia Civil e para a Polícia
Militar. Disse que foi doado um lote para Policia Militar na BR 230, mas que o lote é
pequeno. Disse que em breve dará entrada um projeto de lei para doar um lote à Polícia
Militar próximo ao antigo parque de vaquejada, em um tamanho adequado ao quartel.
Júlio da Foto Layser disse que o presidente da república é desarticulado, sendo o mais
impopular da história. Disse que o presidente não soube lidar com a greve dos
caminhoneiros. Parabenizou os caminhoneiros pela manifestação, que foi pacifica. Disse
que os brasileiros não foram patriotas, pois estavam brigando em filas para poderem
abastecer, que o ideal seria que a população também parasse e não abastecesse, o que
faria com que o combustível não aumentasse.
Major Rogério – Comandante da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar)
– disse, aproveitando a presença de brigadistas à sessão, que o brigadista tem função
importante durante os eventos. Disse que existem pessoas que falam bonito e também
pessoas que agem bonito. Disse que é preciso observar as pessoas que agem bonito.
Disse que o Policial Militar é um trabalhador como os demais e que faz parte da
comunidade. Disse que as drogas provocam crimes violentos e intencionais. Disse que a
polícia trabalha primeiro com a organização de trânsito e na sequencia em outras
frentes. Disse que, com o auxilio do serviço de inteligência, já foi feita a prisão de cinco
traficantes, mas que ao prender um, outros assumem o crime. Disse que a polícia conta
com uma viatura para cobrir onze bairros na cidade. Disse acreditar que mais uma
viatura ajudaria na condução dos trabalhos de forma mais eficaz. Disse que deverá haver
operações mais fortes em julho e durante o festejo do padroeiro. Disse que sempre
busca fazer parceria com a Assistência Social, com a Educação, com a Saúde, bem como
com a Câmara. Disse perceber que os vereadores querem ajudar a segurança pública.
Disse esperar que um termo de ajustamento de conduta firmado em 2012 seja
cumprido. Disse que será cobrado a presença do brigadista, dos seguranças privados e

que seja impedida a entrada de menores nos eventos. Disse que atualmente não está
havendo uma sintonia entre os órgãos quando da liberação das licenças dos eventos.
Disse desejar que haja uma reorganização das ações conjuntas entre os órgãos, como a
Prefeitura, Polícia Militar e outros. Disse que os brigadistas devem ter a carteira
funcional atualizada, assinada pelo corpo de bombeiros, e que os promotores de
eventos não devem contratar pessoas sem a devida habilitação para a função de
brigadista.
Júlio da Foto Layser disse que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em
2012 foi válido, mas que o comandante seguinte disse que não reconhecia o TAC.
Sugeriu que seja feita uma nova reunião para alinhar um novo TAC, pois muitas pessoas
não têm conhecimento do TAC assinado em 2012.
Emir da Cerâmica disse que a lei tem que valer para todos e todos os servidores devem
fazer a aplicação. Disse observar a necessidade de outro TAC apenas se o assinado em
2012 tivesse uma data de validade, o que não é o caso. Disse que todas as partes devem
respeitar o TAC firmado, uma vez que o mesmo não teve a sua eficácia anulada. Disse
que a lei deve ser respeitada. Disse que talvez um ponto a ser observado seja o fato da
cidade não contar com delegado todos os dias, mas que, mesmo assim, a ausência de
uma determinada autoridade não faz com que as coisas deixem de acontecer.
Irmão Leonardo agradeceu a presença dos brigadistas à sessão. Disse que o TAC é um
acordo que foi celebrado com a participação de vários órgãos. Disse que, se o TAC ainda
está valendo, o que talvez precise ser feito é apenas adequar alguns pontos. Disse que
os termos devem valer para todos. Colocou a Câmara à disposição da Policia Militar disse
que a mesma poderá ajudar a provocar uma reunião ou uma audiência pública para
analisar os pontos do TAC. Agradeceu a presença do Major Rogério à sessão.
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

