
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 27 de março 

de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 27 de março, 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, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga, que está de atestado médico. 

Fez parte da mesa: O Prefeito Municipal, Rodrigo Coelho, e o Secretário Municipal de 

Saúde, Adilton Costa. 

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. Em 

seguida, Irmão Leonardo fez leitura das correspondências. 

Foi feita a leitura do requerimento 002/2017 do Vereador Catré, requerendo ao prefeito 

que seja providenciado quebra-molas no Povoado Vale Verde.  

Foi feita a leitura do requerimento 003/2017 do Vereador Catré, requerendo um poço 

artesiano para o Povoado Verde. 

Foi feita a leitura do oficio 0032/2017, da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, 

solicitando que assuntos pertinentes à secretaria municipal de Saúde, que forem 

levantados em discussões nas sessões, sejam encaminhados ao Secretário Felix Adilton 

Gomes Costa. 

Foram lidos ofícios do gabinete do prefeito, em resposta a requerimentos dos 

vereadores: 0031/2017, 0032/2017, 0033/2017, 0034/2017, 0035/2017, 0036/2017 e 

0037/2017. 

Foi feita a leitura do requerimento 001/2017 da vereadora Darleia, pedindo 

providências do executivo no sentido de sanar irregularidades no transporte escolar da 



localidade Santo Antônio, pois o veículo está deixando de buscar em casa quatro alunos 

que estudam no povoado Vale Verde. 

Foi feita a leitura do requerimento 002/2017 da vereadora Darleia, pedindo 

providências no sentido de regularizar o abastecimento de água nas localidades Taboca, 

Pati, Piaçaba, Morro Alto e Barro Branco. 

Foi feita a leitura do requerimento 002/2017 do Vereador Emerson Cardoso, pedindo 

providências ao Secretário de Saúde para que os Agentes de Saúde prestem um serviço 

com eficiência.  

Foi feita leitura do projeto de lei 010/2017, que regulamenta a lei de acesso à 

informação no município. 

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que na sessão anterior fez algumas 

reivindicações sobre a questão dos agentes de saúde. Disse que fica feliz do secretário 

de saúde se fazer presente à sessão. Disse que em todas as áreas existem pessoas que 

trabalham e pessoas que não trabalham. Disse que a fala dos vereadores é importante, 

pois, após as falas, algumas pessoas acabam se adequando. Disse que sabe que existem 

agentes de saúde que trabalham, mas que existem outros que não trabalham. Disse que 

o coordenador deve buscar se informar sobre os casos de agentes de saúde que não 

estão trabalhando. Disse que o trabalho deve ser prestado com qualidade.  Parabenizou 

os agentes de saúde que se preocupam com a sua função. Disse que vereador é para 

cobrar a melhoria dos serviços que não estiverem sendo prestados com qualidade. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que foi feita uma 

cobrança contundente quanto ao trabalho de agentes de saúde e que o trabalho dos 

vereadores é cobrar os interesses do povo. Disse que na sessão anterior relatou que 

ouviu informações de pessoas que disseram que têm agentes de saúde que não estão 

visitando as casas que devem visitar. Disse que na sessão ninguém chamou o secretário 

de incompetente. Disse que a história dos agentes de saúde rendeu. Disse que muitos 

agentes de saúde trabalham, mas que tem alguns que não trabalham. Disse que chegou 

a um estabelecimento comercial e presenciou uma funcionária do estabelecimento 

sendo atendida por um agente de saúde pelo WhatsApp. Disse que relatou à pessoa que 

o atendimento não deveria ser daquela forma. Disse que cerca de oito pessoas o 

abordaram sobre o tema.  

Emerson Cardoso disse que os vereadores pediram que sejam observado com bons 

olhos a questão da iluminação pública. Disse que sabe que tudo deve ser licitado, mas 

que gostaria que a questão fosse vista como prioridade.  Pediu que seja observado a 



avenida da AABB até a beira rio, onde tem cinco postes e nenhum tem lâmpada. Disse 

que se cada poste tiver um lâmpada a rua ficará bonita. 

Emerson Cardoso Disse que na estrada do Assentamento Bacuri o ônibus do transporte 

escolar está tendo dificuldades para passar. 

Emerson Cardoso Disse que acredita na administração do prefeito. Disse que é amigo 

do prefeito, mas que também é amigo do povo e que vai reivindicar o que for necessário.  

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que tem uma grande 

preocupação com o povo. Disse que as vezes algumas pessoas pensam que os 

vereadores estão criticando, mas que estão colaborando com o município. Disse que 

tem muitos agentes de saúde que trabalham direito, mas que existem aqueles que não 

trabalham. Disse que está cobrando a realidade observada pelo povo. Disse que às vezes 

o agente de saúde não encontra o morador em casa. Disse acreditar que todos vão 

procurar fazer o trabalho corretamente. 

Maurício Dião disse que recebeu reivindicação sobre a necessidade de melhoria da 

estrada que dá acesso ao Riachão, saindo do campestre, após o povoado Vale Verde. 

Citou a necessidade de melhoria da estrada entre a Cabeceira e a Pedra Grande. 

Maurício Dião disse ao prefeito que é preciso melhorar a iluminação pública.  

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que na sessão passada também 

falou sobre os agentes de saúde, pois foi procurada por muitas pessoas. Disse que a 

maioria dos agentes de saúde fazem o seu trabalho. Disse que é preciso contratar mais 

agentes de saúde. Disse que foi procurada por alguns agentes de saúde e que esclareceu 

que em nenhum momento criticou ninguém, apenas cobrou providências. Pediu que os 

requerimentos dela sejam votados pelos demais vereadores. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que desde a sessão 

anterior que tem acompanhado as falas dos vereadores Emerson e Cobra sobre a forma 

como alguns agentes de saúde estão desenvolvendo o seu trabalho. Disse que percebeu 

na sessão anterior alguns apoios às falas e que tem percebido recuos nesta sessão por 

conta de algumas pressões sofridas. Questionou se há a necessidade de contratar mais 

gente ou se é preciso melhorar o atendimento. Disse que conhece pessoas que são 

agentes de saúde e que não se empenham na sua função.  Disse que existem servidores 

que esperam tratamento diferenciado por serem aliados do gestor. Disse que a máquina 

pública precisa ser eficiente. Disse que atualmente a saúde curativa é mais valorizada 

do que a saúde preventiva. Disse que o bom trabalho dos agentes de saúde fará com 



que a saúde da população não seja curativa e sim preventiva, garantindo mais qualidade 

de vida. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

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

feira a sessão contou com a presença do pessoal do sindicato e que a maioria dos 

vereadores protestaram contra a reforma da previdência. Disse que o presidente Temer 

começou a ouvir e está vendo que não tem como ser aprovada uma reforma da 

previdência como foi apresentada. Disse que foi questionado por um agente de saúde 

sobre o que os vereadores falaram sobre agentes de saúde. Disse que os agentes 

comunitários de saúde são importantes e detém grande responsabilidade. Disse que 

através das visitas, do diagnostico, é que vem os recursos para o município. Disse que a 

maioria dos agentes fazem o seu trabalho, mas que tem aqueles que fazem de conta 

que trabalham. Pediu que os agentes de saúde se empenhem em suas funções. Disse 

que apoia a classe dos agentes de saúde. Disse que em todas as classes tem os bons e 

também tem os ruins. Disse que é uma minoria que não cumpre com o se papel. 

Júlio da Foto Layser disse que essa semana fez visitas, acompanhado do prefeito e do 

presidente da Câmara, a alguns setores que carecem e precisam de algumas reformas. 

Disse que esteve no Ginásio Poliesportivo, no Cras e na praça que fica no fundo da Escola 

São Raimundo Nonato. Disse que, mesmo sabendo da preocupação do prefeito, quer 

fazer algumas reivindicações, como melhoria da iluminação pública, sobre a questão da 

previsão do tapa buracos e sobre as estradas vicinais. Disse que está se aproximando a 

semana santa e existem muitas estradas com problemas. Pediu que seja feito pelo 

menos reparos emergenciais. Disse que sabe que o prefeito recebeu as máquinas 

sucateadas, máquinas sem pneu, motor batido, carro batido... Pediu reparo para a 

estrada do Povoado Canto Grande e estrada da Piaçaba. Questionou ao prefeito sobre 

as ambulâncias, se existe uma previsão para a chegada de novas ambulâncias. 

Questionou sobre a questão da construção de poços artesianos para atender a zona 

rural, como a região da Pedra Grande. Disse que cobra desde 2009 o plano de cargos, 

carreira e salários para os servidores. Disse que sabe que já existe um esboço do plano 

para os servidores da saúde, mas que é preciso um plano para todos os servidores. Pediu 

providêcias para a ponte da Piaçaba. 

Adilton Costa – Secretário Municipal de Saúde – disse que está se sentindo fortificado e 

orgulhoso em ver a câmara preocupada com a saúde. Disse que é secretário de saúde 

porque acredita na administração do prefeito. Disse que a saúde do município é atenção 

básica e atenção básica é a parte preventiva. Disse que os agentes de saúde tem muita 

responsabilidade para com a atenção básica. Disse que conhece os agentes de saúde e 

que sabe que existem alguns negligentes, mas que a maioria cumpre a sua função. Disse 

que tem preocupação com aqueles que estão encontrando dificuldades. Disse que o elo 

da saúde são os agentes de saúde. Disse que a maioria dos agentes de saúde têm 

compromisso com as famílias que são atendidas. Disse que o prefeito quer ver a saúde 



funcionar. Disse que a frota de carros está sucateada, mas que em breve chegarão três 

ambulâncias. Disse que a atenção básica é complexa e que está à disposição para sanar 

dúvidas dos vereadores. Disse que o propósito da sua gestão é ver Mangabeiras 

saudável. Disse acreditar que dentro de 30 a 60 dias os problemas com agentes de saúde 

serão sanados. 

Rodrigo Coêlho – Prefeito Municipal – disse tem o compromisso de sempre estar 

presente às sessões, dando esclarecimentos e prestando contas do mandato. Disse que 

recentemente esteve em Brasília e em São Luís. Disse que estava correndo atrás de 

recursos para trazer desenvolvimento social. Disse que, em São Luís, esteve em 

audiência com o governador Flávio Dino. Disse que o governador disse sim a todos os 

pleitos levados por ele. Disse o governador se comprometeu em doar uma ambulância 

para o município, em enviar uma viatura nova para a polícia militar, em implantar 10 

quilômetros de asfalto, em autorizar a retomada da obra da escola de ensino médio do 

povoado Vale Verde - o que já ocorreu -, e em autorizar o projeto da estrada que 

interliga Mangabeiras à Agro Serra, via Canto Grande, uma estrada nos moldes de uma 

estrada estadual (MA). Disse que o governador se comprometeu também em doar seis 

poços artesianos, cuja execução será feita pelo governo do estado. Disse que serão 

construídos poços artesianos na Vila Ceci, Vale Verde, Onça, Cabeceiras, Barracão e 

Pedra Grande. 

Rodrigo Coêlho disse que tem sido um grande desafio o início do governo. Disse que é 

preciso ter o pé no chão, ter equilíbrio financeiro. Disse que recebeu a prefeitura com 

54% de folha de pagamento e que já reduziu para 46%. Disse que é preciso atenção com 

a lei de responsabilidade fiscal. Disse que não vai sair do foco, pois tem metas e objetivos 

traçados. Disse que é melhor começar errando, procurando acertar, e terminar 

acertando. Disse que a saúde pública do município está em primeiro lugar. Disse que a 

saúde é uma das áreas que mais tem recebido recursos no mandato. Disse que mandou 

licitar quatro ambulâncias para o município, compradas com recursos próprios. Disse 

que a licitação das ambulâncias foi realizada na sexta-feira passada e que estão sendo 

compradas uma ambulância traçada, modelo Toyota hilux, que deverá chegar nos 

próximos dias, e mais três ambulâncias modelo fiat doblô, a serem entregues nos 

próximos quatro meses. Disse que serão desembolsados mais de meio milhão de reais 

para a compra dessas ambulâncias. Disse que além dessas, espera a ambulância que 

será doada pelo governo do estado. 

Rodrigo Coêlho Disse, quanto a iluminação pública, que a licitação foi realizada no dia 

24 e que a partir do início de abril a manutenção da iluminação iniciará, começando pelo 

Bairro Vila Ceci. Disse que a previsão é que dentro de 30 dias, após o início dos trabalhos, 

os problemas sejam resolvidos. Disse que vai providenciar atender o pedido do vereador 

Emerson, iluminando a avenida da AABB à beira rio. Disse que o projeto visa iluminar 

todas as avenidas construídas na gestão passada. Disse que os problemas estão sendo 

observados a cada dia e soluções estão sendo buscadas para cada problema. 



Rodrigo Coêlho Disse será feita uma reforma no hospital São Raimundo Nonato, 

reforma do ginásio de esportes e o alambrado da praça que fica atrás da escola São 

Raimundo Nonato será retirado. Disse que já mandou fazer a planta das escolas para a 

instalação de ar condicionado em todas as salas de aula do município. Disse que já foi 

colocado o transformador da avenida rodoviária. Disse que já está sendo providenciado 

a compra dos pneus das patrol. Disse que todas as estradas com problemas serão 

recuperadas.  

Rodrigo Coêlho Disse, com relação à ruas esburacadas, que entende os anseios da 

população. Disse que a empresa está licitada e o dinheiro está em conta, mas que não 

pode iniciar a obra de recapeamento no período chuvoso. Disse que dentro de dois 

meses não deverá haver mais buracos em ruas com pavimentação asfáltica.  

Rodrigo Coêlho Disse que haverá a contratação de mais um carro pipa para abastecer, 

com água potável, comunidades rurais. Disse que fará o plano de cargos, carreiras e 

salários, mas que será dividido por etapas.  

Ordem do dia 

Votação do Projeto de lei n° 003/2017, que institui o órgão oficial de publicação do 

município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providencias. Foi feita a leitura 

do relatório da comissão de constituição, justiça e redação final, favorável ao projeto de 

lei. 

Votação: Ailton Costa-Sim; Catré-Sim; Darleia-Sim; Emerson Cardoso-Sim; Emir da 

Cerâmica-Sim; Júlio da Foto Layser-Sim; Cobra-Sim; Mauricio Dião-Sim; Nonato da 

Papelaria-Sim; 

Aprovado com 09 votos; O presidente só vota em caso de empate. 

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/

