Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 12 de
novembro de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 12 de novembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara
de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes
os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira,
Emerson Cardoso, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício 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 feita a leitura da ata da sessão anterior e fez leitura das
correspondências.
Foi feita a leitura do Projeto de Lei N° 010/2018, que dispõe sobre a criação e
implantação dos conselhos escolares nas instituições de ensino da rede municipal de
educação do município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que há dois anos a mãe dele fez uma
triagem para fazer uma consulta e cirurgia de vista. Disse que, com muita burocracia,
conseguiu fazer a cirurgia de um olho e que até hoje busca fazer a cirurgia do outro olho.
Disse que ficou sabendo de uma equipe que realiza consultas e triagem de cirurgias
oftalmológicas e que buscou saber se teria como trazer essa equipe para São Raimundo
das Mangabeiras. Disse que procurou a Secretaria de Saúde e o Prefeito para saber se
teria como o município fazer uma parceria para que fosse possível realizar as consultas
e cirurgias no município. Disse que foi feita a parceria e que quem conhecer pessoas que
precisam de tratamento oftalmológico pode orientar para que essas pessoas
procurarem os postos de saúde ou o hospital São Raimundo Nonato para se informarem

sobre a triagem que haverá em breve no município. Disse que haverá as consultas e que
se houver a necessidade as cirurgias serão feitas no município.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que já entrou com
dois requerimentos para saber por que a Rua Rio Branco encontra-se intrafegável e que
até agora não recebeu resposta desses requerimentos. Disse que os poderes são
independentes, mas que deve haver um respeito entre os poderes. Disse que parece
que os requerimentos não têm nenhum valor. Disse que passou pela rua e que a situação
está caótica. Disse que a Rua não vai suportar o período chuvoso. Disse que a cidade é
conhecida pela qualidade das ruas, mas que a situação da Rua Rio Branco está tirando
esse brilho da cidade. Disse que houve tempo para que algo fosse feito antes do início
do período chuvoso, mas que nada foi feito. Disse que a Rua é uma das mais trafegadas
da cidade e que atualmente um carro pequeno tem dificuldade de passar por ela. Disse
que ficou chateado por não ter recebido nenhuma resposta sobre os requerimentos que
fez.
Emerson Cardoso disse que outra situação é o problema das pontes que dão acesso ao
Povoado Canto Grande. Disse que quer saber do executivo sobre a previsão para que
aquelas pontes recebam manutenção, pois as mesas estão cada vez mais perigosas,
oferecendo riscos a quem trafega por elas, inclusive veículos escolares. Disse que não
esta lutando contra a administração, que está lutando a favor da administração, mas
que antes da administração a luta é a favor do povo.
Júlio da Foto Layser disse que se compromete em falar com o prefeito sobre a situação
da Rua Rio Branco e das pontes do Canto Grande, bem como sobre a Ponte da Piaçaba
que foi queimada. Disse que vai tentar trazer respostas para os questionamentos na
próxima sessão.
Irmão Leonardo disse que a Rua 13 de Maio também está precisando de atenção, pois
está em situação precária. Disse que vai reiterar os ofícios enviados e que não foram
respondidos. Disse que também recebeu mensagem de moradores da Rua Rio Branco
pedindo solução para os buracos da rua. Disse que visitou a empresa responsável pelo
Mais Asfalto e que recebeu a informação de que os serviços terão continuidade em
breve.
Júlio da Foto Layser disse que as obras do Mais Asfalto são feitas em parceria com a
Prefeitura. Disse que a prefeitura faz a parte dela, mas que a empresa que faz o asfalto
faz uma parte, vai embora e depois demora voltar. Disse esperar que o governador
Flávio Dino pare de desconfiar dos prefeitos e faça convênios com as prefeituras para
que as obras sejam mais agilizadas. Disse que outro exemplo de morosidade são as obras
dos poços artesianos, que não avançam como o esperado pela população.
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

