
   

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 24 de junho 

de 2019. 

Foi realizada na segunda-feira, 24 de junho, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

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

vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Catré, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Emir 

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

Pedro Violão. 

Justificada a ausência do Vereador Ailton Costa. 

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 convite da Igreja Católica, da comunidade São Pedro, do Bairro do 

Porto, convidando os vereadores para o festejo de São Pedro, entre 21 e 29 de junho, 

especialmente no dia 28.  

Irmão Leonardo lembrou que a Câmara Municipal esteve representada em uma reunião 

realizada na comunidade do Povoado Sitio Novo, no dia 16 de março, onde foi tratado 

sobre questões ambientais do Riacho Riachão, principalmente sobre outorga para o uso 

da água do Riacho para irrigação. Na oportunidade, os vereadores presentes sugeriram 

que a comunidade fizesse um abaixo-assinado, bem como fizesse comunicado da 

situação ao Ministério Público. Informou que esteve recentemente com o Promotor de 

Justiça e que na conversa foi comentado sobre a situação do Povoado Sitio Novo. 

Informou que a Senhora Marlene, moradora da localidade, apresentou à Câmara o 

protocolo da comunicação que a comunidade fez ao Ministério Público. Ponderou que 

uma das demandas sobre o caso é conseguir a cópia da outorga que foi expedida para a 

captação de água do Riacho Riachão. 

Irmão Leonardo informou que será realizada na sexta-feira, dia 28 de junho, a partir das 

19 horas, uma audiência pública para debater o projeto de lei n° 04/2019, que cria o 

Departamento Municipal de Trânsito (DMT). Comunicou que, dentre outros, será feito 



convite ao Delegado, ao Comandante da PM e ao Promotor de Justiça para que 

participem da audiência. Destacou que a participação da comunidade é fundamental. 

Irmão Leonardo informou que está tramitando na Câmara o projeto de lei que trata  da 

regulamentação da atividade de mototaxista no município. Comunicou que esteve 

reunido com procuradores do Município e que questionou se não seria possível incluir 

no projeto os taxistas, algo que os procuradores ficaram de fazer um estudo técnico para 

ver se há a necessidade. Salientou que uma audiência pública para tratar do projeto 

deverá ser realizada em agosto. 

Irmão Leonardo comentou que esteve na última quarta-feira, 19 de junho, na sede 

regional da Caema, em São João do Patos, para tratar sobre os problemas de 

abastecimento de água no município, acompanhado do Vereador Pedro Violão e do 

Secretário Municipal de Infraestrutura Cobra. Informou que ficou acertado na reunião 

que será realizada uma audiência pública sobre os problemas no abastecimento de 

água, a ser realizada no dia 1° de julho, às 09 horas da manhã. A audiência deverá contar 

com a presença do juiz da comarca, bem como com a presença do promotor, do prefeito 

municipal, de representantes da Caema e de outras lideranças políticas e comunitárias. 

Informou que haverá a possibilidade de ouvir as demandas de todos os bairros. 

Irmão Leonardo Ponderou que os vereadores sempre estiveram atentos aos problemas 

no abastecimento de água e que os mesmos vem buscando cobrar dos órgãos 

responsáveis a solução do problema, inclusive alguns vereadores já foram a São Luís 

diversas vezes para buscar soluções junto à Caema e ao Governo do Estado. 

Irmão Leonardo esclareceu que o art. 210 do regimento interno da Câmara disciplina 

sobre a fala do público. Relatou que ouviu na semana passada um comentário de que a 

Câmara proibia a fala do público. Esclareceu que a fala do público é permitida, seguindo 

o regimento e que os interessados em falar sobre os assuntos em pauta podem se 

inscrever junto à mesa. Salientou que os cidadãos também podem se manifestar 

durante as audiências públicas. Ponderou que o que não pode ocorrer é de alguém 

querer distratar vereadores, algo que já ocorreu no passado. Reforçou que a 

participação popular é fundamental e que a Câmara não cerceia a fala do público. 

Grande Expediente 

Pedro Alves de Sousa (MDB) 

O Vereador Pedro Alves de Sousa – Pedro Violão – comentou que o assunto mais 

comentado na cidade tem relação com o abastecimento de água. Destacou a viagem 

que fez à sede da regional da Caema, em São João dos Patos, acompanhado do Vereador 

Irmão Leonardo e do Secretário Municipal de Infraestrutura, Cobra, onde apresentaram 

ao diretor os problemas enfrentados pela população do município. Convidou a 

população para se unir aos vereadores na luta pela melhoria do abastecimento de água 

na cidade. Enfatizou que os vereadores  estão fazendo o seu papel, mas que a situação 



não é fácil.  Convidou a população para participar da audiência pública sobre o 

abastecimento de água, no dia 1° de julho. 

Pedro Violão reforçou a importância de haver a instalação de lombadas na Avenida 

Rodoviária. Comentou que a Avenida é um verdadeira matadouro de pessoas. Ponderou 

que sua mãe foi uma das vítimas fatais de acidentes na Avenida. Lembrou que no 

Povoado Morro do Chupé o povo se reuniu em prol das lombadas e que conseguiram 

ter a demanda atendida. Destacou que também existem lombadas em frente ao IFMA e 

no Povoado Vale Verde e que isso comprova que é possível instalar as lombadas na 

Avenida Rodoviária, na sede do município. 

Pedro Violão comentou que fez vistoria na estrada que liga o Povoado Vale Verde, 

Buritizinho e Povoado Socorro, acompanhado dos Vereadores Irmão Leonardo e Catré 

e do Secretário de Infraestrutura Cobra. Enfatizou que a obra está ficando de boa 

qualidade e que beneficia muitas comunidades. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – comentou que sempre 

enfatiza a função de vereador, que é uma função difícil, uma vez que a atribuição 

reservada aos vereadores pela constituição não lhes dar poder para fazer as ações 

concretas, sendo reservado o papel de cobrar, fiscalizar e elaborar leis, o que não é 

compreendido pela maioria das pessoas,  muitas por não quererem se informar melhor. 

Comentou que os vereadores ficam sem saber o que fazer com relação ao problema do 

abastecimento de água, pois a rede de encanação é deficitária, a bomba queima 

constantemente e os vereadores não têm competência para intervir na Caema, uma vez 

que a empresa é do Governo do Estado. Esclareceu que o município tem competência 

para distribuir água, mas que, para isso, a fonte de captação, os tanques, a encanação e 

os funcionários precisam ser da responsabilidade do Poder Executivo Municipal, o que 

não é o caso da Caema, que é uma empresa do Governo Estadual. Salientou que os 

vereadores não tem como exigir que o governo do estado resolva o problema, mas que 

atuam de forma diplomática, buscando conscientizar o governo do estado quanto ao 

problema, ou intervir junto aos deputados estaduais. Comentou que essa interlocução 

não vem surtindo efeito. Pediu que o povo tenha mais atenção quanto aos deputados 

que são votados no Município, pois estes devem cobrar a solução do problema, mas 

que, geralmente, nas eleições, o povo acaba esquecendo de cobrar esse 

comprometimento dos deputados que são votados. Disse que é preciso conscientização 

quanto a isso. Comentou que o problema do abastecimento de água acaba sendo 

esquecido pelo povo no período chuvoso e sempre volta à tona na época da seca. 

Emerson Cardoso criticou o fato das bombas da Caema estarem sempre apresentando 

problema, causando transtornos à população. Defendeu que o Prefeito ajude na busca 

da solução para o problema do abastecimento de água, pois  o mesmo pode chegar de 

forma mais rápida ao Governador, algo que é difícil para os vereadores.  Defendeu que 



a população se mobilize mais. Fez critica a deputados que foram votados no município 

e que não demonstram compromisso com os problemas enfrentados pela população. 

Irmão Leonardo comentou sobre o problema dos loteamentos do município, que não 

constroem as redes de abastecimento de água e não pavimentam as ruas, criando 

demanda de serviços para o poder público. Ponderou que isso causou os problemas na 

rede de distribuição do Bairro Primavera e poderá causar problemas nos novos 

loteamentos que não cumprem com seus deveres legais. Comentou que na Caema tem 

uma bomba nova que não pode ser instalada porque a adutora não suporta a pressão. 

Darleia Oliveira (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – comentou que todos os 

mangabeirenses estão sofrendo com a falta de água. Defendeu que o povo se junte aos 

vereadores para chamar a atenção do Governador, inclusive através de manifestações 

nas ruas, pois todos querem água nas torneiras. Disse que conversou com um servidor 

da Caema e que o mesmo informou que o sistema não está dando conta da demanda e 

precisa ser melhorado.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB) 

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – comentou que desde 2009 

está na Câmara e que o problema da Caema sempre foi debatido pelos vereadores. 

Salientou que os vereadores nunca se omitiram quanto ao problema, mesmo sem ter 

responsabilidade legal, uma vez que a Caema é uma empresa do Governo do Estado. 

Lembrou que o então responsável pela Caema, Senhor Ideraldo (já falecido), esteve 

diversas vezes prestando esclarecimento aos vereadores sobre os problemas e que 

algumas ações foram feitas para amenizar os problemas. Ponderou que muitas pessoas 

não enxergam o trabalho que os vereadores fazem no sentido de cobrar e buscar 

soluções e que ficam apenas criticando os mesmos. Disse que já foi a São Luís cerca de 

3 a 4 vezes para tratar do problema. Lembrou que os vereadores já cobraram o 

Governador quando o mesmo esteve na cidade e que já foi prometido pelo governo 

investimento de mais de 4 milhões para melhorar o sistema.  Parabenizou os vereadores 

que estiveram na sede regional da Caema, em São João dos Patos.  Reforçou que os 

vereadores nunca se calaram sobre o problema. Comentou que a Caema é uma empresa 

quebrada, que apresenta problemas em todos os municípios que atende. Lembrou que 

o prefeito já fez cobranças ao Governador para que solucione o problema, mas que as 

promessas ainda não foram cumpridas. Defendeu que após a audiência pública seja feito 

um documento a ser entregue à Caema e ao Governo do Estado, reforçando o pedido 

para solução do problema. 

Júlio da Foto Layser comentou que o município sempre foi omisso com relação à 

urbanização. Salientou que existem muitas irregularidades nos bairros, com ruas 

estreitas, calçadas sendo invadidas por construções, loteamentos sendo feitos sem 

cumprir a legislação.   



Júlio da Foto Layser esclareceu que em 2017 o Governo do Povo fez a doação de mil 

lotes, que, desses, foram entregues 415, tendo ficado faltando 585, que já começaram 

a ser entregues. Enfatizou que existem problemas, mas que é possível resolvê-los, como 

as questões de invasões e outros problemas. Informou que essa semana iniciou um 

trabalho do governo de visita aos bairros para cadastrar as famílias mais carentes. 

Destacou o inicio do programa de distribuição de cestas básicas, que vai beneficiar 

primeiramente três bairros: Cidadão, Bela Vista e Vila Ceci, devendo ser ampliado para 

os demais em outras etapas. Disse que a distribuição das cestas deverá iniciar no 

próximo mês. Destacou que outro programa que está em execução no município é o 

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), que compra alimentos de agricultores 

familiares e distribui a famílias carentes que fazem parte de um cadastro no CRAS, 

beneficiando cerca de 100 famílias. 

Júlio da Foto Layser informou que na última quarta-feira, 19 de junho, foram assinadas 

ordens de serviço para a revitalização da Avenida Rodoviária, Reforma do Ginásio 

Raimundo Carreiro, Construção dos muros dos cemitérios da Vila Ceci e Canto Grande e 

para a construção de uma quadra de tênis, na Praça da Matriz. 

Júlio da Foto Layser  manifestou satisfação quanto à tramitação do projeto de lei que 

trata da municipalização do trânsito. Comentou que o trânsito do município ainda não 

é sinalizado e que o projeto de lei contribui para que isso seja possível. Destacou que 

será realizada uma audiência pública para discutir o projeto de lei, no dia 28 de junho, 

às 19 horas, na Câmara Municipal. 

Júlio da Foto Layser  Salientou que não ficou satisfeito com o oficio do DNIT quanto às 

lombadas na Avenida Rodoviária e que não vai desistir enquanto não ver o problema 

solucionado e que se o DNIT não fizer vai propor que o executivo faça. Defendeu que o 

povo ajude nessa mobilização e que apoie os vereadores nessa causa. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – destacou que todos da cidade 

estão preocupados com a questão do abastecimento de água. Comentou que ligou para 

o Deputado Marcio Honaiser, atual Secretário de Desenvolvimento Social do Estado, 

para tratar sobre o problema de abastecimento de água e que o mesmo o atendeu muito 

bem. Informou que o mesmo se comprometeu em correr atrás e fazer o pedido ao 

Governo do Estado. Disse que o mesmo informou que sabe que existe a previsão de 

recursos para melhorar o sistema de abastecimento da Caema. Mencionou que na casa 

dele, por exemplo, ficou 28 dias sem ir água. Afirmou que também cobrará apoio do 

Deputado Federal que apoiou para que destine emenda para ajudar na solução do 

problema. Comentou que é preciso insistir e continuar cobrando a solução do problema. 

Maurício Dião defendeu reforma da Ponte da Birosca, sobre o Rio Neves. Informou que 

a situação da ponte é critica e que a mesma possui um grande fluxo de veículos e 

pedestres. 



Emir Alencar (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – comentou que a situação 

financeira da Caema é critica e que, inclusive, muitos servidores da empresa estão em 

greve. Informou que conversou com Charlis Filho, que é assessor do Deputado Estadual 

Pará Figueiredo, para reforçar a questão do problema de abastecimento de água. Disse 

ainda ter esperança de que o Deputado poderá ajudar na interseção para a solução do 

problema. Mencionou que o diretor de manutenção da Caema era para ter entrado em 

contato com a Caema no município para articular uma bomba reserva para o sistema do 

município, mas que não sabe se isso ocorreu. Ponderou que a audiência pública para 

tratar do problema será importante para sanar muitas dúvidas, como saber como está 

o projeto de ampliação do sistema de São Raimundo das Mangabeiras. Manifestou a 

vontade de que a população marque presença na audiência pública, no dia 1° julho, para 

tratar do abastecimento de água, bem como para participar da audiência pública que 

debaterá sobre a lei de criação do Departamento Municipal de Trânsito (DMT), no dia 

28 de junho. 

Emir Alencar comentou que sempre tem falado sobre a omissão do poder executivo 

quanto ao cumprimento da lei federal n° 6766, que trata dos loteamentos. Ponderou 

que o próprio governo municipal vem fazendo loteamento sem realizar as obras de 

infraestrutura. 

Ordem do Dia 

Projeto de Lei n° 03/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da 

Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências. 

Emir Alencar – relator da Comissão de Finanças e Orçamento – informou que a comissão 

aprovou as emendas apresentadas ao projeto de lei, mas mesmas precisam serem 

aprovadas pelo plenário. Informou que foram feitas três emendas modificativas e uma 

supressiva. Após a leitura, as emendas foram aprovadas pelo plenário. Foi feita a leitura 

do relatório da Comissão, do voto do Relator e do voto da Comissão, favoráveis à 

aprovação da matéria. 

Votação 

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; Maurício Pinto de Sousa-Sim; Pedro Alves de Sousa-Sim; 

Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim. 

O projeto foi aprovado com 09 votos favoráveis. Ausente o Vereador Ailton Costa. O 

presidente só votaria em caso de empate. O projeto segue para a sanção do Prefeito 

Municipal. 

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/

