Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 27 de maio de
2019.
Foi realizada na segunda-feira, 27 de maio, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes os
vereadores (as): Ailton Costa, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Emir
Alencar, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga.
A Sessão contou com a presença do Major Rogério, Comandante da 3ª Companhia do
4° Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, sediada no município.
Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão.
Leonardo de Sousa Santos (PSL)
O Presidente da Mesa Diretora, 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.
Foi feita a leitura de oficio da Paroquia de São Raimundo das Mangabeiras, propondo à
Câmara um momento para a realização de uma visita missionária à Câmara, no dia 07
de junho, com o intuito de que os missionários conheçam os trabalhos desempenhados
pelos vereadores. O oficio é assinado pelo Padre Jorge.
Irmão Leonardo informou que propôs ao Padre Jorge que a data da visita missionária
seja realizada no dia 05 de junho. Comentou que os missionários visitarão outros órgãos
durante a semana missionária. Ressaltou que será um momento para que seja feita uma
apresentação sobre o papel da câmara e dos vereadores, com cerca de uma hora de
duração. Sugeriu que seja feita a apresentação por três vereadores, o vereador Emir
para falar sobre o orçamento, o vereador Emerson para falar da independência do poder
legislativo e o vereador Júlio para falar do papel da articulação política entre o legislativo
e o executivo. Ponderou que outros vereadores poderão se manifestar, caso tenham
interesse. Informou que a programação do evento ainda está sendo definida.
Irmão Leonardo justificou que não foi realizada Sessão Ordinária na segunda-feira dia
20 de maio porque os vereadores foram participar da abertura do AgroBalsas, sendo um

momento importante para que os vereadores apresentassem algumas demandas do
município à classe política presente ao evento.
Irmão Leonardo agradeceu a presença de representantes da comunidade do Povoado
Morro do Chupé à Sessão. Informou aos presentes que foram enviados ofícios ao poder
executivo municipal solicitando soluções para as demandas apresentadas pela
comunidade, mas que a Câmara ainda não obteve respostas. Dentre as demandas dos
moradores do Povoado, está a manutenção da iluminação pública, da trafegabilidade
das ruas, a manutenção da limpeza das ruas e a necessidade de um posto policial para
atender a região, que pode ser instalado com a parceria da Prefeitura.
Irmão Leonardo informou que a polícia militar na região está passando por transição de
comando. Comentou que o Major Rogério deverá ser o subcomandante do 4° Batalhão
de Polícia Militar, sediado em Balsas.
Grande Expediente
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – fez leitura de indicação
solicitando que o poder executivo realize a construção de lombada na Rua Rio Branco,
em frente à casa do senhor Deusamar Tibuço (DP), e uma lombada na Rua Santos
Dumont, em frente à casa do senhor Adoniran. Justificou que a indicação visa garantir
mais segurança ao trânsito nas ruas. Pediu que as lombadas sejam feitas de forma
padronizadas, para que não causem transtornos ao povo, garantindo a trafegabilidade,
inclusive tendo atenção às necessidades dos cadeirantes.
Júlio da Foto Layser relatou que no dia 19 de maio a Câmara esteve representada no
lançamento da safra 2019-2020 da Fazenda Agro Serra, por Ele e pelos vereadores:
Ailton Costa, Cobra, Irmão Leonardo, Emir Alencar e Nonato da Papelaria. Comentou
que conhecia a Agro Serra, mas não conhecia todo o funcionamento da usina da álcool.
Mencionou que fica feliz em ver o tamanho do empreendimento e da quantidade de
empregos que gera. Destacou a presença do Deputado Federal Edilázio Junior, da
Senadora Eliziane Gama, do Secretário de Estado de Industria e Comércio, Simplício
Araújo, do Governador em exercício, Carlos Brandão, do prefeito de Grajaú, Mercial
Arruda, do Prefeito de Balsas, Dr Erik, do Prefeito de Sambaíba, Dr Santana, e do Prefeito
do Município, Rodrigo Coelho, bem como do ex-deputado Deuclides Macedo, dentre
outros. Ressaltou que é importante a participação dos vereadores em eventos como
esse, pois, assim, podem aproveitar para reivindicar demandas do município, o que ele
fez. Informou que conversou com o Secretário Simplício Araújo sobre a ponte sobre o
Rio Neves, no Povoado Canto Grande, e que o mesmo informou que a ponte será
construída. Mencionou que, durante o evento, o Dr Pedro, sócio da Agro Serra,
compartilhou sentimento de querer ajudar o município de São Raimundo das
Mangabeiras com a construção de 500 casas para os funcionários da empresa, devendo

o município entrar com a contrapartida dos terrenos. Comentou que o Dr Pedro
confidenciou que construirá um auditório e doará para o município.
Júlio da Foto Layser informou que o prefeito rodrigo Coelho viajou a São Paulo para
receber mais uma nova ambulância para o SAMU do município. Lembrou que será a
segunda ambulância nova do SAMU, o que renova a frota de ambulâncias do órgão.
Júlio da Foto Layser parabenizou o Major Rogério pela indicação para ser o
subcomandante do 4° Batalhão de Polícia Militar do Maranhão. Mencionou que ficou
com receio de que o Major deixe o comando da 3ª Companhia, mas que ficou sabendo
que o mesmo continuará responsável pela mesma. Comentou que o Major Rogério tem
prestado um grande trabalho no município. Estendeu os parabéns a todo o efetivo
policial do município.
Irmão Leonardo informou que recebeu a informação de que a ponte de madeira do
Povoado Canto Grande será restaurada, que a madeira já chegou ao local e que a obra
deve iniciar esta semana. Comentou que a recuperação da ponte de madeira não exclui
a necessidade da construção da ponte de concreto, pois sem ela o trafego mais intenso
rumo à Agro Serra não é possível.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – mencionou a presença do
Sargento Amorim, considerado por ele um grande profissional da segurança pública.
Parabenizou o Major Rogério pela atuação frente ao policiamento no município. Relatou
que um problema do município que está tirando a paz de muitos é o loteamento do
Bairro Cidadão. Solicitou que seja enviado oficio à Secretaria pertinente para que
informe sobre qual o motivo dos lotes ainda não terem sido entregues, uma vez que os
beneficiários já cumpriram as exigências burocráticas. Relatou que outro problema do
loteamento é as invasões, promovida por pessoas que não foram contempladas.
Justificou que o envio do oficio resguarda os vereadores quanto aos questionamentos
do povo. Ponderou que é preciso organizar a distribuição desses lotes.
Emerson Cardoso mencionou que recentemente existiu uma manifestação de
professores contra o contingenciamento de 30% do orçamento da educação federal.
Comentou que a manifestação, em muitos lugares, teve um plano de fundo ideológico
e que não teve relação com a pauta da educação inicialmente divulgada. Mencionou
que me muitos lugares a manifestação era em torno da campanha “Lula Livre” e contra
o presidente Bolsonaro, através da campanha “Ele Não”. Disse que isso chama a atenção
dos brasileiros que querem uma mudança no país. Ressaltou que o país não muda
devido à corrupção, que está entranhada, não somente na classe política, mas também
no povo, que gosta dos conchavos, da roubalheira. Comentou que o presidente da
republica quer mudar isso, mas o povo está tão acostumado com a corrupção que fica
contra o presidente. Esclareceu que o contingenciamento não é um corte definitivo e
que ocorre devido à falta de recursos, da desorganização do orçamento. Comentou que

muitos reitores de universidades não conseguiram prestar contas dos gastos que
contemplam a parte do orçamento que foi contingenciado. Opinou que o fundo das
manifestações advém do fato de muitos reitores se sentirem pressionados pela
presidência a terem que esclarecer gastos, que muitos dos que estavam nas
manifestações não sabiam porque estavam ali. Disse que as manifestações foram
promovidas pelo PT. Mencionou que o partido tirou mais de um bilhão da educação e
que não houve manifestações à época. Comentou que o partido destinou cerca de 50
bilhões de reais para países comunistas, com ideologias semelhantes à do PT, enquanto
os país entrava em crise.
Emerson Cardoso mencionou que Bolsonaro pegou o maior pepino do mundo ao tentar
concertar um país mergulhado no caos, na ignorância e na corrupção. Comentou que o
presidente realizou algumas medidas importantes para o país, mas que ninguem
elogiou, como a redução dos ministérios e da quantidade de funcionários
comissionados. Disse que parece que o povo brasileiro gosta do que não presta, gosta
da corrupção, pois quando aparece alguém que quer colocar as coisas no trilho, grande
parte da população se volta contra. Salientou que Bolsonaro é o presidente de todos,
que compara o Brasil como um avião e que o presidente é o piloto, mas que têm pessoas
querendo que o piloto morra. Disse que existe alienação na educação brasileira, que não
permite que o estudante pense, que não permite que o educador tenha uma mente
mais aberta, que é uma base educacional comunista. Mencionou que por onde o
comunismo passou ele arruinou a sociedade e onde ele se sustenta o povo é tratado
como animal, como cachorro.
Emerson Cardoso comentou que observa pessoas criticando o presidente e que ao
questionar o porquê da critica a pessoa não sabe responder. Disse observar que o
presidente Bolsonaro é a melhor solução, que votou nele, que não se arrepende, que
acredita na transformação do país, esperando que um dia ele seja livre das amarras da
corrupção, da mentira, do engano e que todos os brasileiros irão se orgulhar da sua
nacionalidade, onde o povo mais pobre vai ter a sua casa própria boa, um bom emprego
e um bom meio de transporte, mas que para isso é preciso que haja uma mudança e
essa mudança deve começar pelo povo, que não pode ficar de braços cruzados dando
ouvidos a ideologias mentirosas, ideologias do atraso.
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – parabenizou o Major Rogério pela promoção
que obteve para ser o subcomandante do 4° Batalhão de Polícia Militar. Mencionou que
procurou o Secretário Municipal de Infraestrutura para saber de algumas informações.
Relatou que tem conhecimento na área de atuação da Secretaria de Infraestrutura e que
ficou indignado ao saber que uma patrol foi à estrada do Itapecuru para raspar uma
ladeira e voltou. Destacou que o desgaste da máquina é grande para ela trafegar 38km
para fazer um pequeno serviço e voltar, deixando o povo insatisfeito. Comentou que o
secretário justificou o caso e que informou que a máquina voltará à região para fazer

outros serviços. Disse que esse tipo de situação já ocorreu em outras regiões do
município. Ponderou que é preciso um melhor gerenciamento dessas máquinas para
que o povo fique mais satisfeito.
Cobra comentou que é preciso união da classe de vereadores para que os mesmos
consigam mostrar trabalho e terem as suas reivindicações atendidas. Relatou que
recebeu reivindicação de moradores da Vila Ceci sobre problemas no abastecimento de
água e que conversou com o responsável pela distribuição. Sugeriu que no Bairro Vila
Ceci é possível fazer a distribuição de água por setor, como a Caema vem fazendo na
sede do município, o que pode garantir uma distribuição mais adequada. Mencionou
que já fez essa sugestão ao responsável pelo controle da distribuição. Apresentou
indicação verbal solicitando que seja enviado oficio à Secretaria de Infraestrutura para
que esta tenha uma bomba reserva para suprir os problemas que vierem a surgir nos
poços do Bairro Vila Ceci.
Darleia Oliveira (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – comentou que os vereadores
estão sempre preocupados com a demanda do povo, mas infelizmente os vereadores
não têm o poder de resolver. Relatou que o problema de abastecimento no Bairro Vila
Ceci continua e que os moradores culpam o responsável pela distribuição. Sugeriu que
o povo procure a Promotoria de Justiça para que haja uma mobilização desta no sentido
de que a Prefeitura tenha bombas reservas para evitar que o abastecimento seja
interrompido. Relatou que a bomba está queimada e que o abastecimento está sendo
feito por carro pipa, mas que este está abastecendo umas casas e outras não.
Darleia Oliveira comentou que o prefeito precisa ter mais compromisso com o povo do
município. Relatou que foi informada por trabalhadores da limpeza que estão há dois
meses sem receber o salário. Comentou que o prefeito está passando uma energia
negativa para esse povo. Disse que talvez o problema só seja resolvido se os
trabalhadores fizerem greve, como ocorreu no ano passado. Salientou que é preciso que
os trabalhadores recebam em dias, pois precisam honrar seus compromissos pessoais,
como pagar as contas de energia. Defendeu que o responsável pela limpeza pública
compareça à câmara para esclarecer o caso.
Darleia Oliveira pediu que a câmara solicite ao prefeito para que realize concurso
público, pois a Prefeitura está gastando mais com folha de contratados do que com
saúde. Ponderou que o povo precisa de saúde, de estradas, dos salários em dias. Opinou
que a situação do governo não está boa. Defendeu que o prefeito realize audiência
pública para apresentar as prestações de contas, detalhando o que foi gasto e o que tem
em caixa.
Major Rogério – Comandante da 3ª Companhia de Policia Militar – comentou que a
polícia está atuando na campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar a educação no
trânsito. Salientou que muitas pessoas morrem no trânsito devido à imprudência,

negligencia e imperícia de alguns condutores, apesar da intensificação da atuação da
Polícia Militar. Informou que, como ação da campanha, a PM está realizando palestras
na comunidade escolar. Destacou que o tema da campanha é: “No trânsito, o sentido é
a vida”. Comentou sobre a necessidade de implantação de um posto policial no Povoado
Morro do Chupé e região. Mencionou que não será fácil a implantação do posto policial,
mas que não é algo impossível e destacou a atuação dos vereadores no sentido de ajudar
a conseguir o destacamento, como o fato dos vereadores Cobra e Emir terem ido a São
Luís com a defesa dessa causa.
Emir Alencar (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – parabenizou o Major Rogerio pela
convocação para auxiliar o comando geral em Balsas. Destacou a presença de
moradores do povoado Morro do Chupé à sessão. Comentou que observa que existe no
país um parlamentarismo branco, porque o modelo que existia no passado era um
modelo criado pelo José Sarney e depois ampliado por Fernando Henrique, alicerçado
na coalisão, que posteriormente se transformou em um balcão de negócios, onde o
toma lá da cá era a prática vigente, o que fez com que o país perdesse muito com essa
promiscuidade, com a instalação da corrupção e o desgaste dos valores da republica,
prevalecendo os interesses pessoais. Comentou que o povo foi às urnas em 2018
pedindo mudanças e que isso fez com que Bolsonaro fosse eleito.
Emir Alencar comentou que o judiciário brasileiro assumiu um papel que não é dele e
resolveu legislar. Disse que no último domingo foram organizados movimentos pedindo
que o país seja moralizado e que as questões que afligem o povo sejam resolvidas.
Comentou que quem defende a esquerda quer um retrocesso e que os da direita
querem uma melhoria, mas sempre são combatidos por aqueles que preferem o caos.
Emir Alencar relatou que os vereadores estiveram em São Luís, que já se reuniram com
representantes dos legislativos estadual e federal e sempre ouvem a mesma questão,
que falta dinheiro para as ações pretendidas. Defendeu que os vereadores precisam ser
ativistas e ver a possibilidade de se criar emendas impositivas no orçamento, pois não
adianta estudar, discutir e aprovar o orçamento e ver que as emendas não foram
atendidas.
Emir Alencar comentou que a igreja quer ouvir os vereadores sobre suas atribuições,
mas que é difícil tratar do papel dos vereadores quando se sabe que o orçamento não é
impositivo e é genérico, um orçamento que o executivo tem a possibilidade alterar.
Emir Alencar comentou que os vereadores não estão tendo respostas de questões
elementares, como é o caso de dois requerimentos que enviou e que ainda não obteve
resposta, um ao Secretário de Cultura, sobre o carnaval, e outro enviado à Secretária de
Meio Ambiente, sobre os problemas enfrentados por moradores da região do Riacho
Riachão.

Emir Alencar disse que a área do Bairro Cidadão é um problema, que é objeto de invasão
e que no futuro não terá como aplicar um plano diretor por falta de organização dos
lotes. Comentou que o problema acarreta em outros, como a segurança pública.
Ponderou no que Vale Verde e Morro do Chupé ocorreu o mesmo. Ponderou que no
Morro do Chupe existem lotes de dimensões enormes, o que impede, por exemplo, que
chegue energia aos lotes posteriores, assim como outros problemas. Salientou que, em
certos casos, falta iniciativa do executivo, pois só demanda a ação de servidores
municipais para solucionar, algo que a Prefeitura dispõe. Comentou que, com a ausência
do estado, a criminalidade toma de conta dessas áreas. Pediu que o poder executivo
comece a atender essas questões que não custam altos investimentos, apenas colocar
a máquina para funcionar.
Emir Alencar comentou que os vereadores são atacados diariamente como se estes não
conhecessem suas limitações constitucionais. Defendeu um estudo técnico sobre a
viabilidade de um orçamento impositivo para o município. Disse que os vereadores
estão atentos ao que ocorre no município, mas que, infelizmente, o país passa por uma
grande crise econômica, o que dificulta algumas ações. Informou à mesa diretora que
espera que os seus requerimentos sejam atendidos até a próxima sessão e que, se isso
não correr, irá trabalhar no sentido de convocar os Secretários para comparecem à
Câmara e, se for preciso, inclusive o Prefeito.
Considerações Finais
Irmão Leonardo informou que recebeu a informação de que o Major Rogério, além de
comandante da Policia Militar no Município, será o subcomandante do 4° Batalhão.
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

