Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 09 de outubro
de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 09 de outubro, 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, Emerson Cardoso,
Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Nonato da Papelaria.
Justificada a ausência dos Vereadores Professor Edivaldo e Maurício Dião.
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, fez leitura da
correspondências e apresentou informes.
Irmão Leonardo informou que a construção do poço no Bairro Vila Ceci já iniciou. Disse
que na última sexta-feira, na visita do governador, foi divulgado que será construída a
estrada que liga a sede do Município à Fazenda Agroserra, via Povoado Canto Grande.
Disse que no sábado esteve com sócios da Agroserra e com representante da Brasilagro
e que os mesmos têm demonstrado otimismo com a obra. Disse que a estrada deverá
iniciar nas próximas semanas. Disse que em conversa com o governador foi discutido
sobre a questão do Rio Itapecuru. Disse que o governador disse que buscará fazer com
que as famílias que já estão na região do Itapecuru se mantenham na região, mas que a
inserção de novas famílias e o aumento dos rebanhos não será possível, pois é preciso
garantir a preservação ambiental da área.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que é muito importante saber que o
governo do estado tem uma preocupação com a população que mora na região do
Parque do Mirador, pessoas que já moravam na região quando o Parque foi criado. Disse
que já esteve em São Luís buscando apoio para essa população. Disse que, com a criação

do Parque, os moradores deveriam ter sido indenizados para poderem sair das suas
moradias. Disse que o correto seria o estado indenizar e disponibilizar uma outra áreas
paras as famílias residirem. Disse que o Parque precisa ser preservado, pois, se não for,
poderá faltar água doce daqui uns 30, 40 anos.
Cobra disse que a vinda do Governador à cidade, na última sexta-feira, foi muito
importante, principalmente pelas promessas de ajuda para o Município. Disse que o
Governador disse que a estrada que liga Mangabeiras à Agroserra está contemplada.
Disse que se a estrada for construída será muito bom para o Município. Disse que
conversando com o Dr Pedro o mesmo disse que se a estrada sair muitas pessoas terão
emprego.
Cobra disse que foi um satisfação participar de uma reunião com os funcionários da
Saúde, Agentes Comunitários de Saúde. Disse que é muito importante o poder executivo
e legislativo estarem em constante diálogo com os servidores da saúde, bem como com
os da educação. Disse que o Prefeito é preocupado em manter o diálogo com os
funcionários públicos. Disse que foi uma das pessoas que reivindicou uniformes para os
Agentes Comunitários de Saúde e que o fardamento foi entregue na reunião que
participou, o que o deixou muito satisfeito.
Irmão Leonardo disse que a entrega dos uniformes foi feita na comemoração do Dia do
Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, realizada neste
dia. Disse que foi um evento importante, que marca a passagem do Dia desses
profissionais, onde tiveram espaço para serem homenageados e para fazerem suas
reivindicações.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que na última semana
teve a alegria de receber o Governador do estado no Município. Disse que ele e o
prefeito cobraram a vinda do Governador quando da inauguração do Hospital Regional
de Balsas. Disse que o Governador foi recebido na Câmara. Disse que o Governador se
comprometeu com vários pedidos da gestão. Disse que o Governador assinou ordem de
serviço para os poços do IFMA, da Onça e Vila Ceci, para serem construídos este ano, e
que outros serão construídos em 2018. Disse que foi assinada ordem de serviço do
Programa Mais Asfalto, com investimentos em torno de 2 milhões. Disse que foi
assegurado que uma ambulância será destinada ao Município. Informou que o prefeito
adquiriu uma ambulância para o Povoado Canto Grande e que em breve haverá outra
para o povoado Morro do Chupé. Disse que já tem uma ambulância no Povoado Vale
Verde. Disse que um dos anúncios do Governador que deixou todos felizes foi o
compromisso da construção da estrada que liga a sede do Município à Agroserra, via
Povoado Canto Grande. Disse que a obra deverá iniciar ainda este mês. Disse que a
estrada beneficiará o município com empregos direitos e indiretos. Disse que o prefeito
está com um projeto para construir o Centro Administrativo com uma praça, no antigo

DNER. Disse que o Governador foi sensibilizado e garantiu apoio ao projeto. Disse que
na vinda do Governador foi feita também a entrega de material esportivo e a garantia
de outros investimentos para o Município. Citou que a caravana do Governador foi
composta pelo Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, pelo Secretário
de Estado de Agricultura Familiar, Adelmo Soares, pelo Deputado Estadual Stenio
Rezende, pelo pai do Deputado Federal Rubens Junior, Rubens Pereira, dentre outros.
Disse que acompanhou a caravana do Governador a Loreto, Riachão e Balsas. Disse que
o Prefeito Rodrigo Coêlho voou com o governador até Loreto e que na oportunidade o
mesmo pediu ao Governador que se sensibilizasse com a estrada que liga São Raimundo
das Mangabeiras a Sambaíba. Disse que o Governador prometeu que mandará arrumar
a estrada, assim como a que liga o Povoado Buritirana a Loreto.
Júlio da Foto Layser disse que o mês de outubro é festivo, que já teve o Dia do Idoso,
Dia dos Agentes Comunitários de Saúde, onde pela primeira vez o prefeito se reuniu
com os Agentes de Saúde para uma confraternização. Disse que no Dia 12 haverá uma
vasta programação promovida pela Prefeitura em Comemoração ao Dia da Criança.
Disse que haverá também a festa dos Professores.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que com a presença do
Governador do Estado na última sexta-feira proporcionou não apenas a oportunidade
de presenciar a assinatura de ordens de serviços de várias obras, como também o
compromisso do Governador de liberar recursos para mais ações. Disse, quanto a
estrada que ligará a Agroserra à sede do Município, via Povoado Canto Grande, que
alguns podem indagar porquê dessa estrada. Disse que já foi funcionário da Agroserra
por duas vezes e viu pessoas que tinham Balsas somente como cidade dormitório, que
fica há cerca de 130 km da Fazenda. Disse que a importância econômica para o município
tem a haver com qualidade de vida que as pessoas poderão ter ao deixar de irem para
Balsas e passarem a se deslocar para Mangabeiras, que ficará mais perto. Disse que há
tempos atrás havia mais de 600 funcionários na Agroserra ganhando mais de dois mil
reais mensais, pessoas que tinham Balsas como ponto de apoio. Disse que se metade
daquelas pessoas decidisse escolher Mangabeiras como moradia haveria um
incremento econômico grande para o Município. Disse que a estrada poderá alavancar
a compra e aluguel de casas, contratação de pessoas, necessidade de escolas e outros
serviços. Disse que é importante ser resolvido a questão fundiária do Povoado Morro do
Chupé, pois a estrada poderá se estender até a MA006, encurtando distâncias até
Fortaleza dos Nogueiras e Formosa da Serra Negra, o que valorizará os terrenos do
Povoado, algo que pode gerar conflitos se a questão fundiária não for resolvida. Disse
que a estrada era uma aspiração de muitos que residiam na Agroserra e é uma aspiração
dos que residem em Mangabeiras e trabalham na Fazenda. Disse que defende a estrada
há muito tempo e que a mesma é sinônimo de progresso para o Município. Disse que
no Povoado Vale Verde existe a mesma situação de insegurança jurídica que existe com
os terrenos do Morro do Chupé.

Emir da Cerâmica disse que na atualidade existe um estado de exceção, com a
criminalização da política via judiciário. Disse que alguns juízes estão tomando decisões
por pressão popular. Disse que existe o chamado populismo penal, onde o judiciário
procura ganhar sustentação dos seus atos através da mídia. Disse que esta semana o
Supremo julgará uma ação sobre uma punição atribuída ao Senador Aécio Neves, o que
poderá abrir um conflito entre o Supremo e o Senado Federal. Disse que é preciso tomar
cuidado, pois foi criado um ambiente propicio para que candidatos de extrema direita e
de estrema esquerda sejam favoritos. Disse que o clima é de extremismo no país.
Irmão Leonardo disse que o governador realizou, em Balsas, na sexta-feira, a redução
do ICMS para a produção de grãos, de 12% para 2%. Disse que a redução foi fruto da
negociação entre a Secretaria de Industria e Comércio para que a Brasilagro se instalasse
no Maranhão, em São Raimundo das Mangabeiras, na Agroserra.
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

