
   

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 28 de 

setembro de 2020. 

Foi realizada na segunda-feira, 28 de setembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2020. Estavam presentes 

os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Cobra, Darleia Oliveira, Emerson 

Cardoso, Emir Alencar, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.  Foi justificada a ausência 

dos vereadores: Catré, Irmão Leonardo e Júlio da Foto Layser. 

Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão. 

Emir Ferreira de Alencar (PSB) 

Na ausência do Presidente, a Sessão foi presidida pelo Vereador Emir Alencar, vice-

presidente da Mesa Diretora. Ele abriu a sessão pedindo que fosse feita  a leitura da ata 

da Sessão Anterior.  

Emir Alencar comentou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deveria ter sido 

aprovada no mês de junho, que, portanto, a votação da mesma está atrasada.  Alertou 

aos vereadores para que se atentem a algumas demandas que surgiram nos últimos dias 

e que a questão ambiental é de grande importância. Ponderou que na LDO existe o 

direcionamento para a aquisição de duas caçambas. Comentou que os vereadores são 

receosos com a aquisição de veículos por conta da rápida deterioração dos mesmos, 

mas que defende a inclusão da previsão de compra de um caminhão pipa com jato de 

água para auxiliar no combate às queimadas. Disse deve apresentar algumas mudanças 

ao projeto da LDO. Lembrou que o projeto de lei está em discussão e que o mesmo 

deverá ser votado no dia 19 de outubro, que os vereadores devem estar atentos a este 

prazo para apresentarem suas emendas. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – comentou que desde o primeiro dia de mandato 

tem cobrado aquilo que beneficia o povo. Informou que recebeu reivindicação de 

pessoas querendo informações sobre a previsão da construção da ponte da Piaçaba, 

sobre o Rio Neves. Questionou sobre a questão do recurso que foi destinado para a 

construção dessa ponte. Ponderou que a ponte só é trafegável por moto e bicicleta. 



Informou que esteve no Bairro Vila Ceci e que problemas no abastecimento de água no 

bairro continuam.  Disse esperar que esses problemas sejam solucionados. 

Emir Alencar comentou que outras pontes do município precisam de reparos ou 

reconstrução, como a ponte do Mamão e a Ponte do Canto Grande.  Lembrou que a 

previsão no orçamento de 2020 para a construção e reforma de estradas e pontes é de 

1,6 milhão, que no recurso do pré-sal foi destinado mais 100 mil reais para a construção 

de pontes, mas que essas obras ainda não avançaram. 

Emerson Cardoso (PSD) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso –  comentou que todos são 

sabedores que as eleições se aproximam e que são muitas as opções, tanto ao cargo de 

prefeito como ao cargo de vereador. Ponderou que é um momento em que todos devem 

refletir para fazerem a melhor escolha, a melhor escolha para a coletividade, nas 

diversas áreas públicas, como a saúde, limpeza pública, infraestrutura e outras. 

Mencionou que a Câmara nunca foi omissa quanto aos problemas e que os vereadores 

sempre cobraram soluções. Alertou que a escolha nas eleições terá reflexo pelos 

próximos quatro anos. Pediu os eleitores que não vendam o voto, pois o voto vendido 

se transforma em dívida que o povo terá que pagar pelos próximos quatro anos.  

Darleia Oliveira (PSD) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – agradeceu a Deus pela 

oportunidade de poder voltar aos trabalhos na Câmara, nesse momento difícil causado 

pelo Covid-19. Comentou que sempre cobrou melhoria dos serviços de saúde do 

município, bem como a melhoria do abastecimento de água, tanto na sede como na 

zona rural. Mencionou o caso do poço da localidade Chapadinha, que foi construído mas 

não está funcionando. Salientou que continuará fazendo as reivindicações necessárias  

ao desenvolvimento do município. 

Maurício Dião (PSD) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – comentou que a questão da 

melhoria da infraestrutura do município é algo que preocupa todos os vereadores. 

Defendeu a ideia da compra do caminhão pipa com jato de água para o combate as 

queimadas, proposta que o vereador Emir anunciou que sugerirá à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). Mencionou a ponte do Mato Seco e uma ponte próxima sobre o 

Rio Neves em que os veículos têm que passar por dentro do riacho. Questionou como 

ficará essa situação quando começar a chover. Lembrou que a ponte do Mamão e da 

Piaçaba já foram objeto de diversas cobranças na Câmara. Ponderou que a ponte do 

Canto Grande está em situação difícil, que também precisa de reparos ou reconstrução. 

Salientou que como representante do povo sempre vai cobrar tudo o que for da 

necessidade do povo. 

Emir Alencar (PSB) 



O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – comentou que a grande maioria 

dos problemas apontados desde a primeira sessão de 2020 continuam, com raras 

exceções, o que faz com que as falas dos vereadores acabem sendo repetitivas. 

Comentou sobre o problema de abastecimento de água no Povoado Morro do Chupé. 

Ponderou que o problema do abastecimento de água afeta outras partes do município. 

Mencionou que no Morro do Chupé existem dois poços para abastecer a comunidade. 

Relatou que o rapaz que controla a água recebe pouco para realizar o serviço e que o 

mesmo também não conta com água de forma adequada em casa. Salientou que o 

acesso a água no povoado é difícil para a maioria dos moradores, fato agravado porque 

têm pessoas que usam “bomba chupa cabra” na rede, ou seja, uns têm acesso a água e 

a maioria não. Mencionou que tem um lava jato que consegue ter acesso a mais água 

porque construiu uma grande cisterna para captar a água da rede, o que o coloca em 

situação privilegiada, em detrimento de outras famílias da localidade. Relatou que 

comunicou ao prefeito sobre o problema, que o mesmo pediu que o secretário de 

infraestrutura investigasse a situação, que o secretário disse que delegou a um terceiro 

para ver o problema, mas que essa pessoa disse que não iria investigar para não comprar 

briga. Comentou que dentre as pessoas que usam a “bomba chupa cabra” tem até quem 

abasteça piscina. Ponderou que o povo é passivo e nunca se manifestou de forma mais 

incisiva contra o problema. Citou que os problemas do abastecimento de água no 

município é algo que vem afetando o povo há muito tempo. 

Emir Alencar comentou que as eleições são uma oportunidade para banir os maus 

políticos da vida pública. Denunciou que tem gente usando a estrutura da prefeitura 

para tentar angariar votos através de títulos de lotes.  

Emir Alencar Questionou sobre o valor gasto na reforma da Câmara e pediu alguns 

esclarecimentos. 

Considerações finais 

Emir Alencar 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.  


