Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 03 de abril de
2017.
Foi realizada na segunda-feira, 03 de abril, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os
vereadores (as): Aílton Costa, Catré, Cobra, Darleia, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica,
Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Maurício Dião.
Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga, que está de atestado médico,
e do vereador Nonato da Papelaria.
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 pedido que fosse feita a leitura da ata da última sessão ordinária.
Irmão Leonardo comunicou que na quarta-feira, 29 de março, a servidora Celândia
Carvalho perdeu a sua mãe e que a mesa emitirá nota de pesar.
Foi feita a leitura do requerimento 001/2017 do Vereador Ailton Costa, requerendo
reposição de lâmpadas nos postes de iluminação da Praça Benedito Maia, bem como a
reforma da mesma.
Foi feita a leitura do projeto de lei 009/2017, que dispõe sobre a Assistência Social do
município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências.
Foi feita a leitura do requerimento 002/2017 do Vereador Emir Ferreira de Alencar,
requerendo que seja destinada uma área de instalação do setor industrial no
loteamento Bairro Cidadão, dotada com infraestrutura necessária para a instalação de
agroindústrias.
Foi feita a leitura da moção de pesar pelo falecimento da senhora Otília Lopes de
Carvalho, ocorrido no dia 29 de março do ano em curso. Irmão Leonardo informou que
a senhora Otília é tia do vereador Emerson Carvalho.
Grande Expediente

Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que o requerimento
que apresentou foi provocado por algumas indagações que tem recebido de alguns
investidores que tem a pretensão de investir no município. Disse que o investidor
quando aporta seu capital tenta minimizar os custos da instalação do projeto e é de
praxe a maioria dos municípios e estados entrarem com alguns incentivos. Disse que
não existe, a rigor, nenhuma orientação em atrair investimento mediante renúncia
fiscal. Disse que hoje o custo da instalação onera o investimento. Disse que foi indagado
por algumas pessoas que tem a pretensão de investirem com recursos próprios e, no
entanto, os investidores precisam de uma contrapartida do município para se
instalarem. Disse que o investimento pretendido se trata de uma agroindústria voltada
para o abate de peixe e consequente embalagem. Disse que é preciso atrair investidores
e que o município precisa fazer o mínimo.
Emir da Cerâmica disse que na Caixa Econômica do município tem uma placa que diz o
tempo previsto de atendimento e que as pessoas acabam ficando mais tempo na fila de
atendimento, além do informado na placa. Disse que conversou com o gerente da Caixa
e que foi informado que o ponto de atendimento não funciona como um agência. Disse
que foi informado que se o município transferisse contas da educação ou saúde para o
banco seria possível articular junto à caixa no sentido que houvesse a disponibilização
de mais pessoas para trabalharem no local. Pediu que o executivo procure articular
junto à Caixa no sentido de aumentar a quantidade de funcionários no ponto de
atendimento local.
Irmão Leonardo disse que o prefeito comunicou que esteve com o Pedro Ticianeli e que
o mesmo manifestou o interesse de que o município ceda 20 hectares à Agro Serra para
a produção de alimentos para abastecer a cozinha da empresa. Disse que um agrônomo
da empresa vai elaborar um projeto sobre o tema a ser apresentado à prefeitura que,
consequentemente, enviará projeto à câmara. Disse que esteve com o Secretário de
Finanças e que o mesmo comentou que está havendo um número crescente de
servidores que estão transferindo os recebimentos dos proventos para a Caixa. Disse
que muitos servidores estão buscando conseguir crédito imobiliário com a Caixa. Disse
que haverá também a possibilidade dos servidores do município conseguirem
empréstimos consignados na Caixa.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que a família
Carvalho encontra-se profundamente triste pela morte da senhora Otília Lopes de
Carvalho, que é irmã da mãe dele. Disse que foi uma pessoa batalhadora, que lutou,
sofreu e que a mesma sempre pautou sua vida nos princípio da dignidade, da humildade
e do trabalho honesto. Manifestou pesar a toda a família Carvalho e Lopes.

Emerson Cardoso disse que a questão dos agentes de saúde tem rendido. Disse que foi
procurado por umas senhoras que moram na Vila Cardoso, próximo ao supermercado
Briba, que informaram que o agente de saúde não está visitando as casas. Pediu que
sejam tomadas providências caso não tenha agente de saúde para aquele setor. Disse
que o trabalho do agente é muito importante para a saúde pública. Disse que o
Secretário de Saúde esteve presente na sessão passada e que esperava uma fala
diferente, no sentido de que iria investigar o caso. Disse que não é inimigo dos agentes
de saúde e que está apenas cobrando. Disse que muitos agentes de saúde fazem o seu
trabalho, mas que alguns ficam enrolando. Disse que o vereador não pode estar na
câmara com medo de desgostar eleitor. Disse que não vai fingir que é vereador, vendo
as coisas erradas e não se manifestar.
Emerson Cardoso disse que um cidadão disse a ele que ao chegar ao hospital ninguém
sabe quem é o funcionário e qual a função que exerce, pois não têm crachá. Disse que
é importante haver crachá em todos os órgãos públicos. Defendeu que na câmara
também sejam implantados os crachás.
Emerson Cardoso disse que em outra sessão pediu que fosse verificado a estrada que
vai para o Assentamento Bacuri e o vereador Júlio a estrada do Canto Grande. Disse que,
em alguns pontos, as estradas estão perigosas. Defendeu que sejam feitos os reparos
para evitar acidentes, pois o município dispõe de máquinas e caçambas para isso. Pediu
que o líder do governo solicite os reparos devidos.
Vereador Emir da Cerâmica – Aparte – disse que reconhece que existem dificuldades
em recuperar estradas em período chuvoso, mas que os pontos críticos podem ser
recuperados e que devem existir procedimentos para os pontos emergenciais. Disse que
existem muitos vícios na gestão pública, como servidores que não trabalham e outros
que usam o voto para barganharem benefícios pessoais. Disse que a administração tem
autonomia para corrigir as falhas, evitando transtornos para a população. Disse, quanto
aos agentes de saúde, que a função dos mesmos é essencial para a saúde preventiva.
Disse que o gestor deveria estabelecer normas de eficiência e produtividade.
Emerson Cardoso disse que a população tem que ter consciência de que todos que
trabalham na prefeitura são pagos pelo povo. Disse que, em um plano ideal, o povo
deveria cobrar produtividade. Disse que a cultura do protecionismo de aliados políticos
está tão enraizada que o povo acha comum. Disse que todos os servidores devem
cumprir com suas funções.
Irmão Leonardo disse que na última sexta-feira a secretaria de saúde solicitou o espaço
da câmara para realizar reunião com os agentes de saúde. Disse que as cobranças são
dirigidas àqueles que não estão trabalhando.
Cobra (PSB)

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que o projeto sobre a doação de 20
hectares de terra para a empresa Agro Serra é um projeto importante, pois a empresa
vai produzir alimentos e gerar mais empregos para a população. Disse que é favorável à
iniciativa. Disse que esteve em Balsas, onde conversou com o Dr. Pedro e que o mesmo
disse que enviaria o projeto ao prefeito para análise. Disse que já fez muitas
reinvindicações ao executivo sobre a necessidade lutar pela melhoria, busca de emprego
e desenvolvimento para o município. Disse, sobre as estradas, que é preciso haver
operação de recuperação emergencial. Disse que, se não for feito os reparos, o
transporte de alunos ficará prejudicado.
Cobra disse que domingo esteve no Povoado Sambaibinha e que foi procurado por
agente de saúde que disse que ficou sabendo que teve vereadores que disseram que
agentes de saúde não trabalham. Questionou se a pessoa ouviu os discursos e que a
mesma disse que não ouviu os discursos. Disse que informou a situação à pessoa, um
agente de saúde que trabalha. Disse que foi informado que tem regiões onde os agentes
não estão indo à casa das pessoas. Disse que o agente que não estiver fazendo o serviço
de qualidade terá que trabalhar. Disse que sempre que receber a informação de que um
agente de saúde não está indo na região de atuação vai procurar o coordenador e o
secretário para saber quem é o agente e que investigará se o trabalho está sendo
prestado.
Vereador Emerson Cardoso – aparte – disse que se existir agente de saúde não vai na
casa do cidadão e a fichinha está toda assinada isso deve ser observado, pois pode haver
a questão da falsidade ideológica, o que dá cadeia.
Cobra disse que não vai recuar nas cobranças sobre essa questão. Disse que o agente de
saúde que não trabalha não deve incentivar os que trabalham a ficarem contra os
vereadores.
Darleia (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que também se referiu sobre
os agentes de saúde e que falou o certo. Disse que existem casos de agentes de saúde
que ficam de licença e a área fica descoberta. Disse que o que mais ouviu foi pessoas
dizendo que a agente de saúde entrou de licença e que outra pessoa não foi colocada
no lugar. Disse que a prefeitura deve ver a questão das agentes que entram de licença.
Disse que tem bairro novo que não estão cobertos. Disse que na saída do Povoado Vale
Verde para a região do Sitio Novo tem um buraco impedindo o trafego. Defendeu que
sejam feitos reparos nas estradas.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que foi procurado com
relação a estradas novamente. Disse que as pessoas pediram agilidade porque a semana
santa está se aproximando. Disse que em um dos casos não conseguiu contato com o

prefeito e se comprometeu em tapar o buraco com a carregadeira de um amigo, mas
que depois voltou ao local e o buraco já havia sido tapado. Disse que os vereadores estão
na câmara para defender o povo, apresentando os problemas. Pediu que o prefeito
providencie bueiros para a estrada da Macaúba para evitar que o problema do buraco
mencionado se repita. Disse que conversando com um funcionário do município o
mesmo pediu o plano de cargos, carreira e salários dos servidores. Disse que não é fácil,
mas que o papel do vereador e cobrar. Disse que atualmente só existe o plano da
educação e que os demais servidores precisam ser beneficiados por um plano de
carreira. Defendeu união dos vereadores quanto a esta questão.
Cobra – aparte – disse que teve uma conversa com o prefeito e que o mesmo prometeu
que o plano de cargos, carreira e salários será encaminhado à câmara e que acredita que
todos os vereadores votarão favorável.
Maurício Dião disse observar que não está certo os operadores e motoristas, por
exemplo, ganharem salário mínimo, bem como outras categorias. Disse, quanto aos
agentes de saúde, que é preciso identificar os agentes que não estão cumprindo com o
seu papel. Citou agentes de saúde que cumprem com o seu papel. Disse que nenhum
vereador está criticando os agentes que trabalham.
Irmão Leonardo disse que ele, o vereador Ailton e o Vereador Catré se encontraram
com o secretário de infraestrutura e manifestaram preocupação com relação as
condições das estradas. Disse que a preocupação tem a ver também com a proximidade
da semana santa, quando a maioria da população se dirige ao interior.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse, quanto ao projeto
009/2017, que a assistência social é uma política pública, como a educação e a saúde.
Disse que a partir da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social passou a ser um
direito do cidadão. Disse que tudo na assistência social ainda é novo, políticas que
completam 24 anos no dia 07 de dezembro. Disse que nos últimos anos a Assistência
Social passou por vários avanços. Disse que a partir da 4ª conferência Nacional de
Assistência Social viu-se a necessidade de criar o SUAS (Sistema Único da Assistência
Social), que abrange toda a assistência social. Disse que o projeto de lei ajudará a fazer
com que o estado co-financie a assistência social do município. Disse que o município
oferta políticas básicas de assistência social. Citou algumas políticas ofertadas no CRAS
e no CREAS. Citou programas e ações que estão sendo buscados para o município, como
um CRAS volante e o programa Criança Feliz.
Júlio da Foto Layser disse, com relação as estradas, que concorda com as cobranças de
reparos das estradas. Disse que ficou sabendo que é preciso uma licitação para comprar
pneus para as máquinas. Disse que os reparos emergenciais precisam ser feitos.

Júlio da Foto Layser disse que o prefeito tem garantindo que já tem um esboço pronto
do projeto de cargos, carreira e salários da saúde e que pretende enviar também o
projeto para os demais servidores.
Irmão Leonardo disse que o procurador do município, Dr Gerson, que está cuidando do
plano da saúde, disse que o mesmo já está pronto. Disse que o prefeito quer conversar
com os vereadores para uma análise preliminar da proposta.
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

