
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 10 de junho 

de 2019. 

Foi realizada na segunda-feira, 10 de junho, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes os 

vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emir 

Alencar, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência do Vereador Emerson Cardoso. 

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. 

Irmão Leonardo informou que o prefeito comunicou que enviaria o projeto de 

municipalização do trânsito, mas que o projeto ainda não havia chegado. Mencionou 

que esteve reunido com o promotor de Justiça do Município, no dia 05 de junho, e que 

o mesmo manifestou interesse em ver o projeto sendo discutido e votado ainda neste 

mês de junho. Comentou que disse ao promotor  que seria difícil o projeto ser votado 

em junho, uma vez que faltam poucas sessões para o recesso e que esse projeto precisa 

ser bem debatido, tanto entre os vereadores quanto com outras entidades, como a 

Polícia Militar  e o Detran, e a sociedade.  

Irmão Leonardo comentou que outra demanda urgente, principalmente para servidores 

do IFMA, é a regulamentação do transporte alternativo no município, pois isso 

possibilitará que eles tenham acesso ao auxilio transporte.  

Irmão Leonardo informou que o chefe de gabinete do prefeito informou que está 

providenciando resposta aos ofícios enviados pela Câmara, um oficio que trata de 

indicação do Vereador Emerson Cardoso sobre o andamento da entrega de terrenos no 

Bairro Cidadão e dois ofícios que tratam de requerimentos do Vereador Emir Alencar, 

sobre as despesas do carnaval e sobre licenças ambientais no Riacho Riachão. 

Foi feita a leitura do requerimento n° 02 do Vereador Nonato da Papelaria, solicitando 

que o poder executivo realize melhorias na estrada do Picos, no sentido da Serra do 



Japonês. O requerimento cita moradores da região que serão beneficiados com as 

melhorias, como Manoel Brandão, Carlito do Pedro Valentim, Pedro Eugênio, Senhor 

Rafael e o  Senhor Luís do Vicente. 

Foi feita a leitura do requerimento n° 006 do Vereador Cobra, solicitando licença do 

cargo de Vereador para assumir cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura. 

Foi feita a leitura de indicação do Vereador Catré, solicitando que o poder executivo 

realize a construção de quebra-molas no perímetro urbano do Povoado Vale Verde. 

Irmão Leonardo esclareceu que Pedro Alves de Sousa, conhecido como Pedro Violão, 

assumirá a vereança no lugar do Vereador Cobra, uma vez que é o primeiro suplente da 

coligação que elegeu o Vereador Cobra.  Ponderou sobre o Art. 91 do Regimento Interno 

da Câmara, que trata sobre as hipóteses de pedido de licença dos vereadores. Salientou 

que o plenário homologará o pedido do Vereador Cobra e que, após esse ato, o suplente 

poderá ser convocado, o que deve ocorrer em sessão extraordinária, ainda nesta noite, 

o que foi acordado com todos os vereadores. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – mencionou que é uma pessoa que só age com 

segurança. Comentou que no inicio do mandato recebeu convite para assumir a 

Secretaria de Infraestrutura e que naquela época não aceitou, mas que no decorrer do 

tempo, após diversas conversas, resolveu aceitar o convite para assumir a Secretaria. 

Ponderou que, como vereador licenciado, ele pode continuar a fazer as reivindicações 

do povo ao poder executivo, além de estar à frente de uma pasta que pode resolver 

muitas demandas da população. Disse que aceita o cargo para tentar fazer mais do que 

já faz pelo povo. 

Cobra Comentou sobre a questão do abastecimento de água no Bairro Vila Ceci, que 

melhorou nos últimos dias e que hoje já conta com muita água. Mencionou sobre 

problemas no abastecimento de água da Caema no município. Lembrou que na sexta-

feira, dia 07 de junho, entrou em contato com o gerente da Caema em São João dos 

Patos e que o mesmo se comprometeu em enviar um mecânico no sábado para 

solucionar o problema na bomba, que vinha causando transtornos à população a alguns 

dias. Informou que o problema foi resolvido. 

Cobra disse que se reuniu com o prefeito municipal e com todos os funcionários da 

Secretaria de Infraestrutura nesta segunda-feira. Mencionou que disse aos presentes 

que está assumindo a Secretaria para trabalhar em parceria com todos, que devem 

assumir suas responsabilidades e que, se isso ocorrer, o trabalho a ser desenvolvido será 

um sucesso. Comentou que disse ao prefeito que o trabalho deve ser desenvolvido de 

forma organizada, para evitar que, de repente, o Secretário tenha um planejamento e o 

prefeito tenha outro. Se colocou à disposição para ouvir todos os vereadores e suas 



reivindicações. Afirmou que trabalhará para recuperar as estradas vicinais, bem como 

para cuidar das operações de tapa buraco, da sinalização de trânsito e dos problemas 

de abastecimento de água sob a responsabilidade do município. Pediu apoio dos 

vereadores para que ajudem nas cobranças junto ao poder executivo a fim de deixar o 

povo mais satisfeito. 

Cobra destacou requerimento que apresentou junto com o Vereador Emir, sobre a 

questão da distribuição do lotes do Bairro Cidadão. Comentou que não se pode entregar 

mil lotes de uma vez sem um plano de acompanhamento das construções, o que faz 

com que as construções ocorram de forma desordenada. Defendeu que os lotes sejam 

entregues de acordo com o interesse do beneficiários em começar a construir de forma 

imediata.  

Emir Alencar (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – mencionou que, na Sessão 

anterior, se pronunciou quanto à ida do Vereador Cobra para a Secretaria de 

Infraestrutura e quanto à sua ausência na Câmara. Comentou que o Vereador Cobra é 

preocupado com os anseios da comunidade e que o mesmo é um vereador de ação, que 

teve a oportunidade de atuar junto com ele e que sabe da sua preocupação, da sua 

responsabilidade para com o município, que tem um objetivo em mente e que persegue 

esse objetivo. Disse acreditar que o Vereador Cobra será bem sucedido. Se colocou à 

disposição do Cobra no sentido de ajudar nas reivindicações junto ao executivo para que 

os seus planos tenham êxito.  Comentou que a Secretaria de Infraestrutura está 

desacreditada e que os vereadores podem ajudar dando sustentação política ao 

trabalho que o Cobra pretende desenvolver, para resgatar o crédito da Secretaria junto 

à sociedade.  Afirmou que todos os vereadores torcem pelo sucesso do Cobra , mas que, 

para esse sucesso ocorrer também é preciso que os vereadores  deem apoio político. 

Ponderou que o prefeito precisa que essa Secretaria funcione, pois são muitos os 

problemas. 

Emir Alencar comentou que esteve na Caema do município no sábado, dia 08, 

juntamente com o Vereador Cobra, e que observou a situação estrutural da estação de 

tratamento. Mencionou que existem alguns pontos que poderão ocasionar em mais 

problemas no sistema de abastecimento em breve. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB) 

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – informou que na semana 

passada participou de uma audiência pública, juntamente com os vereadores Emir 

Alencar, Emerson Cardoso e Irmão Leonardo, organizada pela igreja católica, onde a 

Câmara recepcionou os missionários das Santas Missões. Comentou que teve a 

oportunidade de palestrar no evento, juntamente com Emir e Emerson, e que foram 

muitos os elogios direcionados aos vereadores.  Afirmou que fica feliz e satisfeito em 



saber que os vereadores sempre procuram dar a melhor resposta à sociedade. Disse que 

em Mangabeiras a maioria da população sabe o que os vereadores fazem no dia a dia. 

Júlio da Foto Layser comentou que fez cobrança ao responsável pela iluminação pública 

sobre uma Rua do Bairro Vila Ceci, que o pedido foi atendido, mas que o responsável 

informou que na rua em que o reparo foi solicitado, as lâmpadas sempre são quebradas 

por vândalos. Comentou que passou pela rua e que viu as lâmpadas que haviam sido 

trocadas quebradas. Ponderou que, mesmo assim, pediu ao responsável que faça o 

reparo da iluminação novamente. 

Júlio da Foto Layser mencionou que tem várias reivindicações para apresentar ao 

Secretário Cobra e que uma delas é a reforma do antigo prédio do Monsenhor Barros, 

onde hoje funciona a Escola Dom João Bosco. Disse que já fez essa cobrança ao prefeito 

e que o mesmo informou que está aguardando que o município receba um recurso da 

educação. Mencionou que a intenção do prefeito é reformar e climatizar todas as 

escolas com esse recurso.  

Júlio da Foto Layser relatou que o prefeito informou sobre a questão da sinalização de 

trânsito, que é uma das cobranças dos vereadores. Defendeu que, quando ocorrer  

sinalização, sejam colocadas faixas de pedestre em frente a todas as escolas do 

município, pois hoje é possível ver muito movimento na porta das escolas e que muitos 

motoristas não respeitam. 

Júlio da Foto Layser fez solicitação verbal, para que o poder executivo realize melhoria 

na estrada da Chácara da Adenir, próxima ao Riacho Cachoeira, que tem cerca de 2km 

de extensão. Apoiou indicação do Vereador Nonato da Papelaria sobre melhorias de 

estradas vicinais. 

Júlio da Foto Layser Sugeriu que o Vereador Cobra, ao assumir a Secretaria, faça um 

planejamento de ações para arrumar as estradas vicinais e que essas ações não fiquem 

só no papel, que sejam executadas. Defendeu instalação de lombadas em algumas ruas 

da cidade, como na Rua Santos Dumont e  Rua Rio Branco, dentre outras. Salientou que 

as lombadas devem ser feitas dentro do padrão. 

Júlio da Foto Layser comentou que sempre foi um um torcedor para que o Vereador 

Cobra assuma a Secretaria de Infraestrutura e que acredita que a Secretaria estará em 

boas mãos. Disse que o vereador Cobra pode contar com o seu apoio, não apenas para 

cobrar, mas também para ajudar no que for possível.  

Júlio da Foto Layser deu boas vindas ao Pedro Violão por assumir o mandato. 

Mencionou que fica feliz e satisfeito em receber um parceiro, um companheiro, um 

amigo. Destacou que Pedro Violão é um político que foi bem votado no município.  

Manifestou apoio ao Pedro Violão nos trabalhos que pretende desenvolver no exercício 

da vereança. 

Darleia Oliveira (PP) 



A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – desejou boa sorte ao Vereador 

Cobra no cargo que vai assumir. Disse que o mesmo é sabedor do empenho dos 

vereadores e do peso que carregam quanto às demandas do povo, mas que, mesmo 

assim, os vereadores ainda são menosprezados por muitos. Comentou que deseja que 

o Vereador Cobra tenha autonomia à frente da Secretaria de Infraestrutura. Ponderou 

que a maioria das falas dos vereadores são voltadas para os problemas de estradas, 

transporte e água. Disse que o vereador Cobra, estando na Secretaria, poderá facilitar a 

comunicação dos vereadores para reivindicarem soluções para os problemas. Desejou 

boas vindas ao Pedro Violão. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – comentou que o Vereador Cobra 

deixará saudade na Câmara. Disse acreditar que o Vereador Cobra fará um bom trabalho 

na Secretaria de Infraestrutura, que é uma pasta cujo secretário tem um papel muito 

importante dentro do município.  

Maurício Dião mencionou que os vereadores estão sempre atentos às demandas do 

povo e que estão sempre cobrando por soluções para o problemas, mas que os 

vereadores são sempre os primeiros a serem criticados nas redes sociais. Comentou 

sobre a indicação do Vereador Nonato da Papelaria. Lembrou que em 2017 fez cobrança 

com relação à estrada mencionada na indicação, mas que até agora nada foi feito para 

solucionar o problema.  

Maurício Dião comentou que Pedro Violão desenvolveu um trabalho na Secretaria de 

Infraestrutura, que o mesmo é uma boa pessoa, mas que sem o apoio do prefeito não é 

possível desenvolver as ações sozinho. Ponderou que, da mesma forma, é com o 

trabalho a ser desenvolvido pelo Vereador Cobra na Secretaria e que, se o prefeito não 

apoiar, não tem como desenvolver as ações. Disse acreditar que de agora para a frente 

as coisas vão mudar. Salientou que os vereadores vão fazer as cobranças devidas ao 

Cobra e parabenizou ao mesmo por ter a coragem de ir para a Secretaria de 

Infraestrutura. Deu boas vindas ao Pedro Violão. 

Maurício Dião parabenizou à gestão municipal pela recuperação da ponte do Canto 

Grande, o que é louvável.  

Maurício Dião fez cobrança com relação a duas caçambas, um caminhão e uma 

carregadeira do município que estão em Balsas. Disse que é preciso saber por que esses 

veículos foram para Balsas e ainda não voltaram. 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – comentou 

que está triste porque o Vereador Cobra vai deixar a Câmara, mas, ao mesmo tempo, 

feliz, pois acredita que o Cobra vai fazer um trabalho muito bom à frente da Secretaria 

de Infraestrutura, pois ver o seu empenho, embora saiba que não será fácil. Ponderou 



que quem é vereador já é acostumando com as pancadas do dia a dia, o que pode 

facilitar a atuação do Cobra na função de secretário. Mencionou que os vereadores são 

os para-choques a política, que estão sempre em busca de resolver problemas, mas que 

nem sempre são reconhecidos por isso. Disse que o Vereador Cobra será procurado 

pelos vereadores para resolver as reivindicações do povo. Deu boas vindas ao Pedro 

Violão, comentou que acredita que o mesmo fará um bom trabalho como vereador. 

Irmão Leonardo colocou o requerimento de licença do Vereador Cobra para ser 

homologado pelo plenário. Todos os vereadores aprovaram a licença. 

Ordem do Dia 

Projeto de Lei n° 003/2019, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Emir Alencar – relator da Comissão de Orçamento – informou que está aguardando as 

emendas dos vereadores ao projeto de lei, mas que até o momento não recebeu 

nenhuma. Fez algumas sugestões de mudanças no projeto de lei, tais como: 

- Mudança no Art. 6°, que trata dos créditos suplementares. Sugeriu que a lei estabeleça 

crédito no limite de 20% e não de 75% como está no projeto. 

- Mudança no Art. 11, que também menciona o percentual de créditos em 75%.  

- Mudança no Art. 20, que trata de percentual destinado ao Poder Legislativo.  O texto 

cita que o percentual é de “até 7%”. Sugeriu que o texto fixe em 7%. 

- Observação quanto ao Art. 26, que trata sobre a realização de convênios. Comentou 

que o texto possibilita permitir a realização de convênio para ajudar na manutenção do 

projeto Vida Feliz, que tem cunho educativo e de assistência social, uma demanda 

apresentada pela igreja Católica, em evento realizado na Câmara, no dia 05 de junho, 

durante a Semana Missionária. Sugeriu emenda que garanta apoio ao projeto, depois 

que seja observada a legislação vigente quanto à questão. 

Emir Alencar comentou que a lei prevê a aquisição de caçambas, mas que observa um 

sucateamento e subutilização dos veículos existentes, ao mesmo tempo que existem 

outras demandas mais urgentes, como a recuperação das estradas vicinais. Questionou 

se não seria mais eficaz destinar esse recurso para as estradas . Sugeriu que a aquisição 

de novos veículos ocorra quando houver uma moralização e mudança de postura 

quanto ao usos desses veículos do município. 

Considerações Finais 

Irmão Leonardo fez leitura de oficio convocando Pedro Alves de Sousa, Pedro Violão,  

para tomar posse no cargo de vereador do município, em virtude da licença do Vereador 

Cobra, em Sessão Extraordinária neste mesmo dia. 



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/

