Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 18 de
setembro de 2017.
Foi realizada na segunda-feira, 18 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,
Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo e Júlio da Foto Layser,.
Justificada as ausências dos Vereadores Mauricio Dião, Nonato da Papelaria e Emerson
Cardoso.
Fez parte da mesa o Superintendente de Articulação Política do Governo do Estado na
Regional do Baixo Balsas, Felix Resplandes.
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 projeto de lei complementar nº 005/2017, que altera o artigo 168,
da Lei Nº 49, de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Código de Postura do
Município e dá outras providências.
Foi feita a leitura do projeto de lei Nº 024/2017, que cria o Programa de Guarda
Temporária Subsidiada para crianças e adolescentes em situação de risco social
denominado Programa Família Acolhedora e dá outras providências.
Foi feita a leitura de requerimento do vereador Emir Ferreira de Alencar, requerendo
que seja enviado pelo executivo a relação de todos os feriados municipais, bem como
que seja providenciado a cobrança da Cemar do uso do solo da subestação localizada na
BR 230.
Irmão Leonardo Informou que o prefeito entrou em contato com a responsável pela
área jurídica da Cemar, em Balsas, que trata do relacionamento jurídico com os entes

públicos para marcar uma conversa para tratar da cobrança da Cemar pelo do uso do
solo.
Irmão Leonardo Informou que na última sexta-feira o representante da Caema, José
Fernando, avisou-o que o pleito de São Raimundo das Mangabeiras, com relação a
melhorias no abastecimento de água, está atendido. Disse que recebeu a informação de
que foi assegurado recursos para construção de dois poços artesinaos. Disse que
representantes da Caema estarão no município até o dia 26 de setembro para tratar da
questão.
Irmão Leonardo disse que recebeu convites de representantes do governo do estado
convidando os vereadores para participarem da inauguração do Hospital Regional em
Balsas, na quarta-feira, dia 20, a partir das 08h.
Irmão Leonardo informou que participou de uma reunião que tratou de problemas no
abastecimento de água no Povoado Canto Grande, com a presença de representantes
do poder executivo, incluindo o Prefeito, e do Ministério Público, incluindo o Promotor
de Justiça. Disse acreditar que a reunião surtirá efeito e os problemas serão resolvidos.
Disse que o prefeito informou que a ambulância do Povoado Canto Grande já está
comprada e que possivelmente será entregue até o dia 04 de outubro.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – Disse que o dia foi muito proveitoso com a
reunião no Povoado Canto Grande. Disse que em todos os lugares do município a
reivindicação é água. Pediu bênçãos de Deus para que amenize os problemas de
abastecimento de água no município. Disse acreditar que existem muitas pessoas que
não sabem que contribuíram para alguns dos problemas ambientais existentes no
município. Disse que se não houver mais bom senso e mais respeito para com o meio
ambiente haverá cada vez mais falta de água. Disse que em toda a cidade tem
reclamações de que algumas pessoas estão usando bombas para sugar a água dos canos,
prejudicando as pessoas que moram mais abaixo do reservatório. Disse que cada um
deve ter responsabilidade e bom senso para não prejudicar o próximo.
Cobra disse que recebeu a informação de que o Conselho Tutelar não dispõe de um
carro exclusivo para as suas ações. Requereu que seja providenciado um carro para uso
exclusivo do Conselho Tutelar.
Cobra disse que vai procurar informações sobre o dia que iniciará a construção dos
poços que serão construídos em parceria com o Governo do Estado. Disse que a
máquina já está no município.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou o vereador Emir
pelo requerimento. Disse que em 2013 o prefeito da época enviou projeto para doar o
terreno da subestação à Cemar e que o projeto foi rejeitoado pelos vereadores. Disse
que o projeto não tinha cunho social, pois a Cemar vende energia, cara e pouco respeita
o consumidor. Disse que o município tem que arrecadar. Disse que a Cemar deve
comprar o lote ou pagar o aluguel do mesmo.
Júlio da Foto Layser disse que o projeto de lei nº 24/2017, que cria o Programa Família
Acolhedora visa cadastrar as famílias que se interessarem em acolher crianças e
adolescentes por até seis meses, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com a
situação. Disse que o Estatuto da Criança e Adolescente já prevê o programa. Disse que
existem vários critérios para que as famílias interessadas ingressem no programa.
Júlio da Foto Layser disse que esteve no Povoado Canto Grande, participando de uma
reunião, com a participação da Câmara, representada por ele, pelo presidente Irmão
Leonardo e Vereador Cobra, participação do Prefeito, de responsáveis pelos
encanamentos de água no município, Polícia Militar e Ministério Público, na pessoa do
promotor Dr Thiago. Disse que o objetivo foi ouvir a população para chegar a uma
solução. Disse que o povoado conta com dois poços, cada um com uma caixa d’água de
10 mil litros, um mais antigo e um novo. Disse que o antigo tem água boa, mas em pouca
quantidade, e o novo tem muita água, mas não é adequada ao consumo. Disse que a
reunião foi importante para ouvir também sobre denúncias, como o fato de que alguns
moradores estavam tendo muita água e outros não tinham água. Disse que a reunião
foi participativa e alguns assumiram seus erros e se colocaram à disposição para
colaborar. Disse que o município se comprometeu a separar a tubulação dos poços.
Disse que ficou satisfeito com a reunião, assim como a comunidade. Disse que esta
semana deve começar um levantamento para construir a nova rede de distribuição.
Júlio da Foto Layser disse que o hospital regional é um sonho de toda a região sul do
Maranhão. Disse que muitas vidas foram perdidas por falta de UTI e o hospital terá UTI’s.
Disse que o hospital terá parte dos funcionários concursados e outros terceirizados.
Disse que 332 profissionais estão sendo contratados para atuarem no hospital. Disse
que, como assistente social, participou do seletivo e que para assistente social são
quatro vagas e que ele ficou como 5º colocado. Disse que recebeu informações de que
o hospital terá todos os profissionais da área médica.
Júlio da Foto Layser fez leitura de convite da Prefeitura para o lançamento do Programa
Criança Feliz, no dia 19 de setembro, às 08h, na Câmara Municipal. Disse que o município
aderiu ao programa Criança Feliz, que tem por objetivo acompanhar crianças de 0 a 3
anos, que estão no Programa Bolsa Família, e crianças de até 6 anos com deficiência que
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Disse que o programa gerou cinco
empregos, quatro visitadores e uma supervisora, contando ainda com uma
coordenadora. Disse que será feito um acompanhamento do desenvolvimento das
crianças beneficiadas. Disse que os visitadores já fizeram capacitação do programa.

Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que o requerimento
que apresentou tem uma preocupação principalmente de se fazer justiça com aquilo
que é público. Disse que vê a dificuldade do município em atender as demandas dos
munícipes em várias situações, tendo em vista a escassez de recursos. Disse que não é
justo que se tenha um bem do município sendo usado por uma empresa privada que
não tem nenhuma contrapartida para com o município. Disse que quando alguém pede
a revisão de uma leitura por parte da Cemar dificilmente o valor é revisto. Disse que
existe problemas no fornecimento para quem recebe energia da rede antiga, de 34.500
quilowatts. Disse que existe um monopólio nato com relação ao fornecimento de
energia e água no país. Disse que a telefonia quebrou o monopólio nato, que hoje é
fornecido por mais de uma empresa. Disse que a Cemar pode pagar pelo aluguel do
terreno ou pagar um valor justo pelo mesmo. Disse que não existe nenhum projeto
social da Cemar no município.
Emir da Cerâmica disse, quanto à questão da água, que vale lembrar que a ONU
preconiza um consumo de 110 litros per capta. Disse que no Brasil faz-se o uso de 550
litros per capta. Disse que muitos usam mais de 110 e outros não utilizam nada. Disse
que em Mangabeiras alguns não tem água enquanto outros tem uma cota maior. Disse
que o consumo racional é uma política que precisa ser disseminada, pois a água não é
um bem que possa ser usado de forma abusiva. Disse que os três anos anteriores
tiveram a incidência o El Niño. Disse que a expectativa era que neste ano houvesse o
fenômeno La Niña, mas que isso não está ocorrendo, sendo provável até a volta do El
Niño, o que seria incomum.
Emir da Cerâmica disse, com relação às propostas feitas no Povoado Canto Grande, que
dessalinizar a água é algo oneroso, que seria algo inviável. Disse que uma necessidade é
fomentar o uso racional. Disse que a tendência é que a necessidade de água potável se
torne mais crítica a cada ano.
Professor Edivaldo (PSDB)
O vereador Edivaldo Ferreira Guimaraes - Professor Edivaldo – disse que não participou
da reunião no Povoado Canto Grande por ter compromisso com a educação, em sala de
aula. Disse que sempre teve respeito pelo povo do Canto Grande. Disse que trabalhou
por dois anos no povoado, como professor. Disse que dará apoio para que o problema
seja resolvido, que estará sempre relembrando o executivo para que resolva o caso.
Professor Edivaldo disse que recebeu o convite para a inauguração do hospital em
Balsas. Disse que o povo da região está sendo agraciado por receber uma unidade de
saúde de tamanho porte. Disse que vai participar da inauguração, pois considera muito
importante a obra. Disse que se tiver a oportunidade, pedirá ao governador que olhe
com bons olhos para o povo do município.

Professor Edivaldo disse que apoia a manifestação do vereador Cobra sobre os
problemas de abastecimento de água do Bairro Vila Ceci. Disse que já recebeu
reivindicação de moradores pedindo providências para solução do problema de
abastecimento de água no Bairro. Pediu ao executivo para ver o que é possível fazer
pelos moradores do Bairro Vila Ceci.
Professor Edivaldo disse que o executivo precisa dar apoio aos trabalhadores do
Conselho Tutelar. Disse que existe uma demanda grande de transporte para o órgão.
Disse que às vezes os conselheiros precisam se deslocar e não dispõem do veículo.
Professor Edivaldo disse que apoia o Programa Família Acolhedora, destinado a crianças
e adolescentes. Disse que é um programa de extrema necessidade. Disse fica
preocupado se realmente haverá espaço para dar apoio às crianças que necessitam.
Júlio da Foto Layser - aparte – disse que a Secretaria de Assistência Social hoje conta
com três veículos locados, inclusive um para atender o Conselho Tutelar. Disse que
existe uma escala de plantão dos motoristas, tanto à noite quanto para o final de
semana. Disse que quando existe a necessidade, mais um veículo pode ser
disponibilizado. Disse, quanto ao programa Família Acolhedora, que as famílias
receberão as crianças nas suas próprias residências. Disse que o Conselho Tutelar não
mantem sob a sua responsabilidade nenhuma criança ou adolescente.
Professor Edivaldo disse que apoia o requerimento apresentado pelo vereador Emir.
Disse que o município deve receber o aluguel do terreno da Cemar. Disse que é
importante saber sobre os terrenos que foram doados anteriormente. Disse que foi
doado terreno para a construção de um quartel, no Bairro Cidadão, e que parece que o
prazo finalizou. Requereu que o município pegue de volta o terreno que não recebeu a
construção prevista na lei que autorizou a doação.
Felix Resplandes – Superintendente de Articulação Política do governo do Estado na
Regional do Baixo Balsas - disse que no dia 20 será inaugurado o hospital regional em
Balsas, um sonho antigo da região. Disse que a obra faz parte de um programa do
governo que visa criar os hospitais macrorregionais. Disse que o hospital tem a função
de atender toda a demanda dos 14 municípios que compõem a regional de saúde. Disse
que são 50 leitos normais e mais 12 leitos para UTI. Disse que fez o convite
antecipadamente a todos os vereadores do município e da regional. Disse que o
governador já inaugurou cinco hospitais macrorregionais e que este será o sexto, com
toda a estrutura necessária, tanto física quanto de pessoal. Disse que o hospital
permitirá que os pacientes sejam atendidos em Balsas e não necessitem ser deslocados
para Imperatriz ou outra cidade. Disse esperar que o atendimento no hospital seja de
qualidade.
Felix Resplandes disse que o problema de abastecimento de água é dramático. Disse
que o governo tem um programa chamado água para todos e que o mesmo vai atender
as demandas do município, com previsão de investimento de quase cinco milhões de

reais para melhorar o abastecimento de água. Disse que no Bairro Vila Ceci será
construído mais um poço artesiano. Disse que é lamentável que algumas pessoas
tenham que comprar água. Disse acreditar que a situação mais dramática será resolvida.
Felix Resplandes apresentou dados das ações desenvolvidas pelo governo do estado
desde 2015. Disse que Mangabeiras vai receber o Mais Asfalto, os poços, a ambulância
e que já recebeu a viatura da PM.
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

