
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 25 de 

setembro de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 25 de setembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes 

os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Professor Edivaldo, 

Emerson Cardoso, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Mauricio Dião e Nonato da 

Papelaria. 

Justificada a ausência do Vereador Emir da Cerâmica. 

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 pedindo que fosse a leitura da ata da última sessão e fez leitura da 

correspondências. 

Foi feita a leitura do oficio nº 15492/2017, da Controladoria Geral da União, convidando 

os poderes executivo e legislativo para uma Audiência Pública de Controle Social e 

Cidadania, em Balsas, no dia 06 de outubro, no Centro de Formação Dom Franco 

Masserdotti, entre 8h e 16h. 

Irmão Leonardo informou que a Câmara recebeu convite do Tribunal de Contas da 

União para a comemoração dos 70 anos do Tribunal no estado, a ser realizada no dia 11 

de outubro. 

Foi feita a leitura do projeto de lei Nº 025/2017, que institui o Programa de Distribuição 

de Material de Construção para a Construção de Casas Populares às Famílias de Baixa 

Renda ou em Situação de Risco Social e dá outras providências. 

Irmão Leonardo disse que, após ser procurado por uma consumidora que se sentiu 

prejudicada pela forma como a CEMAR realiza os procedimentos de corte se energia, 

pesquisou e viu que existe em muitos municípios regulamentações com regras para a 

atuação das distribuidoras de energia, principalmente quanto ao corte de energia em 

determinados horários e dias.   Disse acreditar que os vereadores devem elaborar um 



projeto conjunto com relação ao tema para dar uma resposta a um problema 

enfrentado por muitos consumidores 

Emerson Cardoso disse que a questão levantada pelo presidente Irmão Leonardo, sobre 

a CEMAR, é algo que prejudica muitas pessoas no estado e que o Tribunal de Justiça já 

se manifestou com relação a algumas situações, tendo sido contrário ao corte de energia 

em vésperas de feriado, por exemplo. Disse que no Tocantins, relacionado a 

atendimento bancário, existem ações em alguns municípios que obrigam o Banco do 

Brasil a imprimir documentos em caixas eletrônicos que durem mais tempo, pois nos 

atuais os caracteres impressos duram apenas alguns dias.  

Grande Expediente 

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – fez requerimento pedindo que seja olhando 

com maior atenção sobre a questão do abastecimento de água. Disse que no Povoado 

Barracão a necessidade de água é muito grande e a população está sofrendo. Pediu que 

o executivo faça um levantamento sobre a possibilidade de interligar o abastecimento 

de água do Morro do Chupé ao Povoado Barracão, pois ele acredita que seja possível a 

interligação, uma vez que é perto e são poucas casas no Barracão. Disse que caso não 

seja possível interligar o povoados, que seja feito um poço no Povoado Barracão. Disse 

que falará pessoalmente com o prefeito sobre a situação. 

Cobra disse que recebeu a informação de que uma nova bomba deverá ser instalada 

esta semana no Rio Neves para abastecer o Bairro Vila Ceci, uma bomba com uma 

capacidade maior. 

Irmão Leonardo disse que conhece a realidade do Povoado Barracão. Disse que, como 

resultado da visita dos vereadores a São Luís, recebeu a informação de que tem uma 

pessoa autorizada a comparecer ao município no dia 3 de outubro para observar de 

perto a questão do abastecimento de água no município. Disse que a Caema está 

afirmando que recursos para a melhoria do sistema já estão garantidos.  

Irmão Leonardo disse que esteve em Balsas na última quarta-feira, juntamente com 

outros vereadores, na inauguração do Hospital Regional, uma obra muito importante 

para a região.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

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

participou da inauguração do Hospital Macrorregional de Balsas, o que ele considerou 

um dia histórico, pois todos da região já cobraram um hospital daquele porte e 

lamentaram a morte de muitas pessoas por falta de UTI na região. Disse que o hospital 

teve iniciou no governo Roseana, com uma emenda do Deputado Stênio Rezende. Disse 

que quando o governador Flávio Dino assumiu deu continuidade à construção do 



hospital, que hoje é uma realidade. Disse que quase 500 profissionais foram contratos 

para trabalharem e atuarem em várias especialidades. Disse que o hospital tem mais de 

50 leitos, inclusive UTI. Disse que muitas vezes os vereadores tiveram que ligar para 

pessoas em Imperatriz para ajudar pessoas do município que tinham que se deslocar até 

aquela cidade. Disse que o hospital favorecerá todos os municípios, que gastarão menos 

com transporte de pacientes. Disse que na inauguração o governador garantiu que o 

hospital terá atendimento psiquiátrico e especialidade na área de neurocirurgia, dentre 

outras. Disse que na mesma oportunidade, após a inauguração, participou de um 

almoço e teve a oportunidade de questionar o governador sobre ações para São 

Raimundo das Mangabeiras. Disse que o governador disse que virá em breve ao 

município. Disse que o governador garantiu a ambulância e uma patrol para o município. 

Disse que cobrou o Mais Asfalto e o governador disse que lançará o programa no 

município. Disse que tem uma previsão para o governador passar em São Raimundo das 

Mangabeiras no dia 06 de outubro, algo que ainda deverá ser confirmado. Disse que a 

visita de um governador de estado é sempre bom e o que o govenador trouxer para o 

município será bom.  

Júlio da Foto Layser disse que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) está 

fazendo uma campanha de conscientização no trânsito, na programação da Semana 

Nacional do Trânsito. Disse que foi realizada uma panfletagem no centro da cidade, em 

parceria com o CREAS, SAMU, Polícia Militar, Serviço de Convivência e Conselho Tutelar. 

Disse que o trânsito é uma das doenças que mais mata no país. Disse que o Brasil é o 

quinto país do mundo onde mais pessoas morrem de acidente de trânsito. Disse que 

acidentes de trânsito são a maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Citou 

dados estatísticos sobre acidentes de trânsito. Disse que o governo federal gasta cerca 

de 28 bilhões por ano com questões relacionadas a acidentes de trânsito. Apresentou 

material de uma campanha que está sendo desenvolvida pelo governo do estado 

através do Detran, material que foi distribuído na panfletagem. Fez leitura de dicas de 

segurança no trânsito. Disse que o trânsito deveria ser matéria escolar, pois muitas 

coisas acontecem por falta de conhecimento. 

Irmão Leonardo disse que teve a oportunidade de estar no Detran conversando com o 

diretor órgão na região. Disse que fez um pedido ao diretor para que seja aberto um 

posto avançado do Ciretran no município, o que facilitará o acesso a vários serviços. 

Disse que conversou também sobre a questão com os superintendentes Felix 

Resplandes e Manoel Carvalho. 

Professor Edivaldo (PSDB) 

O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – disse que esteve no 

Bairro Vila Ceci fazendo algumas visitas e em busca de informações sobre a questão da 

distribuição de água no Bairro. Disse que foi questionado sobre o que é falado na Câmara 

e que ficou quase sem defesa. Pediu aos vereadores para que tenham prudência sobre 

o que é dito na Câmara. Disse que foi anunciado em uma sessão que a obra do poço no 



Bairro Vila Ceci iria iniciar há alguns dias, mas que a obra não iniciou. Disse que é preciso 

passar informações precisas para que a câmara não perca credibilidade.  Disse que foi 

até a caixa d’água que está sem ser utilizada nas proximidades do cemitério do Bairro 

Vila Ceci e que a caixa já foi abastecida algumas vezes por carro pipa, algo que as pessoas 

gostaram. Disse que seria bom manter o abastecimento daquela caixa pelo menos duas 

vezes por semana enquanto o novo poço não fica pronto.  

Professor Edivaldo disse que participou da Conferência de Segurança Alimentar e 

Nutricional e que, para ele, foi uma das melhores conferências que já participou. Disse 

que a conferência tinha por tema ‘comida de verdade no campo e na cidade’. Disse que 

na conferência foram divididas tarefas a serem executadas por diversas pessoas. 

Parabenizou aos organizadores da conferência. Disse que diante de várias falas, uma 

senhora produtora relatou um fato que não é de competência da câmara, mas que esta 

pode convocar o órgão mencionado, que o Banco do Brasil, que dificulta empréstimos 

aos pequenos produtores. Disse que é algo que pode ser debatido junto ao banco para 

que possibilite mais recursos aos agricultores familiares.  

Cobra – aparte – disse que todos os dias está cobrando do executivo e do secretário de 

infraestrutura a melhoria do sistema de abastecimento de água do Bairro Vila Ceci. Disse 

que recebeu a informação de que a nova bomba deverá ser instalada na quarta-feira. 

Disse que buscou informação sobre a data do início da perfuração do poço e que 

recebeu a informação de que a empresa responsável pela obra constatou que a máquina 

que veio não é a adequada para o solo do local e que uma outra máquina está sendo 

destinada para iniciar o trabalho. 

Irmão Leonardo disse que houve mudança na gerência do Banco do Brasil no município 

e que a Drª Renata, que é do município, assumiu a gerência. Disse, quanto ao crédito, 

que cada banco tem a sua política de crédito, mas que fará uma visita à gerente e que a 

convidará para participar de alguma sessão para discutir a questão de credito para a 

agricultura familiar. Disse, sobre a obra dos poços, que a empresa que executará o 

serviço trabalhará com duas máquinas no município. Disse esperar que a obra inicie o 

quanto antes.  

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/

