Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 01 de outubro
de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 01 de outubro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes os
vereadores (as): Alessandra Alvarenga, Cobra, Darleia Oliveira, Emir da Cerâmica, Irmão
Leonardo, Júlio da Foto Layser e Nonato da Papelaria.
Justificadas as ausências dos vereadores Ailton Costa, Catré, Emerson Cardoso e
Mauricio 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 fazendo a leitura da ata da sessão anterior e das correspondências.
Foi feita a leitura de dois projetos de lei, de números 007/2018 e 008/2018.
O projeto lei n° 007/2018, altera o artigo 5° da lei n° 36/2010, que dispõe sobre o
Conselho Municipal de Educação de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras
providências.
O projeto lei n° 008/2018, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no
orçamento geral do município e dá outras providências.
Irmão Leonardo disse que a lei 008/2018 começa a ser parte de uma mudança quanto
à questão orçamentária, pois a partir de agora os orçamentos serão mais realistas, algo
que começará a ser observando com mais clareza no orçamento de 2019.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que se sente satisfeito quando ver o povo
sendo contemplado com coisas que beneficiem a coletividade. Disse que sempre lutou
por melhorias do sistema de abastecimento de água do município. Disse que recebeu a
informação de que o poço artesiano do bairro Cidadão jorrou água e que o bairro terá

água com suficiência. Disse que sempre cobrava da empresa responsável pela obra para
que a mesma fosse feita com mais rapidez. Disse que para o poço começar a operar só
falta chegar a bomba. Disse que o povo do bairro está satisfeito. Disse que o poço da
Cabeceira terminou a escavação e que só falta o acabamento da obra.
Cobra disse que há mais de seis meses acompanhou o lançamento da pedra
fundamental dos poços artesianos e que chegou a receber criticas devido à demora nas
obras. Disse que já foram concluídas as obras do Vale Verde, Vila Ceci e IFMA. Disse que
faltam acabamentos nos poços da Cabeceira e do Bairro Cidadão. Disse que não ficará
quieto enquanto não for feito o poço do Povoado Onça, mas que ficou sabendo que esta
semana a máquina será destinada ao Povoado para concluir o poço. Disse esperar que
em pouco tempo esses poços sejam todos inaugurados.
Irmão Leonardo disse que ouviu do vice-governador do estado, Carlos Brandão, sobre
uma preocupação quanto aos acertos e erros do governo. Disse que o mesmo citou que
um dos erros foi a realização de poucos convênios com os municípios. Disse que um
exemplo foi a questão do poços, em que uma empresa ganhou a licitação de vários
poços e que muitos ainda não foram feitos.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que está feliz por saber
que o poço do Bairro Cidadão jorrou água. Disse que o poço foi cavado na administração
anterior, mas que estava sem água. Disse que o bairro tem uma grande dificuldade com
o abastecimento de água. Disse que em breve todos os moradores estarão com água
em suas residências.
Júlio da Foto Layser disse que o dia 1° de outubro é o Dia Internacional do Idoso, que é
uma data muito importante para as pessoas da terceira idade. Disse que em 1994 foi
aprovada a política do idoso e que em 2003 foi sancionado o estatuto do idoso, uma lei
importante onde constam todas as políticas públicas para as pessoas da terceira idade.
Disse que o estatuto garante vários direitos aos idosos. Disse que um dos direitos é o
direito da carteirinha do idoso, garantido a pessoas a partir de 65 anos e renda de até
dois salários mínimos. Disse que a carteira garante que os idosos viagem de graça nas
linhas de ônibus. Disse que recebeu a informação que uma empresa de ônibus que
transita pelo município não está cumprindo a lei e que se isso estiver ocorrendo fará
denúncia ao Ministério Público. Parabenizou todos os idosos do município pela
passagem do Dia Internacional do Idoso. Disse que, infelizmente, ainda existe muitos
maus-tratos a idosos.
Júlio da Foto Layser disse que no dia 07 de outubro o cidadão brasileiro participará da
festa da democracia para escolher seus representantes. Disse que serão seis votos:
Deputado Federal, Deputado Estadual, dois Senadores, Governador e Presidente. Disse
que participou, no último sábado, de algo inédito no município, que foi uma carreata
para presidente da republica. Disse que nunca tinha visto a população mobilizada por

um candidato, fazendo campanha, comprando adesivo e camisetas. Disse que Bolsonaro
sofreu um atentado, ficou 23 dias internado e mesmo assim continua à frente nas
pesquisas. Disse que todos os outros candidatos batem nele, mas mesmo assim o povo
continua fazendo campanha. Disse que a campanha de Bolsonaro é em prol do Brasil,
da pátria. Disse que é um sentimento parecido com o observado em outras
manifestações do passado, como as diretas já. Disse que no sábado teve um movimento
chamado ele não, mas que também teve vários movimentos do ele sim. Disse que a
mídia só mostrou um lado das manifestações do ele não.
Cobra disse que a verdade tem que ser dita. Disse que observa muitas pessoas que
defendem o candidato que está competindo com Jair Bolsonaro, Haddad, e dizem que
votam em Haddad porque é o candidato de Lula. Disse que antes o Lula indicou Temer
para ser vice de Dilma e que o país chegou à situação da crise atual.
Darleia (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que as estradas vicinais do
município se encontram em estado de calamidade. Disse que observou o problema ao
visitar localidades do município. Disse que o povo reivindica melhorias. Disse que os
alunos chegam cansados à escola e que têm alunos que ficam vários dias sem irem à
escola, pois os ônibus acabam quebrando devido às estradas. Disse que tem eleitor que
procura o gestor para reivindicar e que a resposta é que as máquinas estão quebradas.
Disse que as máquinas precisam estar em bom estado. Disse que tem eleitor que já viu
e tem fotos de máquinas da prefeitura em propriedade particular. Disse que falou para
alguns moradores que pode fazer um documento e enviar para o ministério público.
Pediu que o gestor procure resolver o problema das estradas. Disse que muitas pessoas
estão preocupadas de chegar o período das chuvas e o problema piorar.
Darleia disse que já cobrou sobre questões relacionadas à saúde e que ao conversar com
mangabeirense é possível entender as reivindicações do povo. Disse que atende várias
pessoas em casa, principalmente gestantes. Disse que as gestantes ficam em pânico
quando chega perto de ganhar bebê porque têm medo de ir ao hospital São Raimundo
Nonato. Parabenizou as agentes de saúde que fazem o acompanhamento das gestantes.
Disse que não sabe o que está acontecendo, porque tem médicos. Disse que a questão
não é o pré-natal, mas sim o material disponível no hospital, pois o hospital não pode
fazer parto cesariano. Disse que faltam equipamentos no hospital. Disse que os
vereadores devem se preocupar com essa questão. disse que já orientou algumas
gestantes para que, em caso de gravidez de risco, procurem ir para Balsas. Disse que o
hospital deveria fazer cesariana ou ao menos parto normal.
Darleia disse que já pediu uma relação dos medicamentos que são disponibilizados na
farmácia básica do hospital. Disse que ouviu relatos de pessoas dizendo que o hospital
não tem alguns medicamentos. Pediu que o Secretário e a Diretora do Hospital

compareçam à câmara para explicar como essa questão funciona. Disse que cobra
porque é mãe e que não quer que mais fatos negativos ocorram na cidade.
Darleia disse que o problema de abastecimento de água do Bairro Cidadão precisa de
solução. Pediu que o carro pipa abasteça as casas. Disse que já recebeu pedidos de carro
pipa de moradores do bairro e que tal serviço é caro e as pessoas não podem pagar.
Pediu que a Secretaria de Transporte dê mais atenção a essa questão do abastecimento
com carros pipa no Bairro Cidadão enquanto o poço não entra em operação.
Darleia disse que a qualidade do raio-x que está sendo feito no hospital não está boa.
Disse que o raio-x sai borrado, o que dificulta o diagnóstico.
Irmão Leonardo disse que a presença do Secretário ou da Diretora do Hospital à Câmara
depende que a vereadora apresente requerimento solicitando convite ou convocação
dos mesmos. Disse, quanto a farmácia básica, que existem duas no âmbito da saúde, a
Farmácia Básica da Secretaria e a Farmácia Hospitalar. Disse que é importante observar
as regulamentações do Ministérios da Saúde quanto ao que deve ser ofertado em cada
tipo de farmácia. Disse que pode ser importante a vinda do secretário para esclarecer
as questões de forma clara.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que se presenciou
durante alguns meses um programa da Globo intitulado o Brasil que eu quero. Disse que
teve depoimentos de todas as partes do país, inclusive de Mangabeiras. Disse que
dentre os temas citados está a questão da educação e da corrupção. Disse que a
campanha para presidente ficou voltada para questões pessoais, ou seja, se o candidato
tem aversão a gays ou lésbicas, se o candidato tem princípios de autoritarismo, se o
candidato tem mantido posicionamentos contra bandidos, sou seja, temas que não tem
relação com educação ou corrupção. Disse que, de cada 100 reais que o país arrecada,
40 são destinados para o pagamento da divida, mais 40 para a folha de pagamento e
mais 18 para a previdência. Disse que os outros 2 é o que se tem para todas as demais
áreas. Disse que os recursos da saúde de Mangabeiras são para aplicar em saúde de
baixa complexidade. Disse que ter as gestantes encaminhadas para Balsas não garante
que as mesmas serão bem atendidas. Disse que tem um filho de seis meses e que
quando foi para ele nascer optou para que o parto fosse feito no Hospital São José
porque ouviu relatos de problemas ocorridos no Hospital Regional. Disse que mesmo
pagando, às vezes, se é mal atendido. Disse que existe uma falta de compromisso em
todas as áreas.
Emir da Cerâmica disse que hoje, na campanha presidencial, existe um candidato
perseguido pela mídia, onde a mesma mídia ignora diversas outras questões, como o
fato de um presidiário conduzir uma campanha presidencial. Disse que é preciso votar
em candidatos condizentes com os anseios. Disse que o país não avançará com
propostas populistas. Disse que se o pais continuar a se endividar, o desemprego

continuar a crescer e se a economia não voltar a crescer haverá ainda mais problema
com relação à previdência. Disse que o povo precisa pensar de forma clara ao escolher
o país que quer.
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

