Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 25 de junho
de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 25 de junho, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes os
vereadores (as): Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica,
Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Mauricio Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada as ausências dos Vereadores: Ailton 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 fazendo a leitura da ata da sessão anterior e das correspondências.
Irmão Leonardo Manifestou pesar, em nome da Câmara Municipal, à família do senhor
Diocleciano Pereira, que foi vereador do Município, e que faleceu no domingo, dia 24
de julho.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que na sessão passada foi feito
reivindicação para que o Secretário de Infraestrutura fosse convidado para comparecer
à sessão para que respondesse sobre algumas questões, dentre as quais sobre o
abastecimento de água com carros pipas. Disse que as reivindicações devem ter
respostas.
Cobra disse que compareceu a algumas localidades que estão com problemas nas
estradas vicinais. Disse que o prefeito informou que serão destinadas patrulhas
mecanizadas para solucionar os problemas nas principais estradas vicinais, assim que
terminar a obra de asfaltamento que está em execução na sede do município.
Cobra disse que recebeu ligações de moradores informando que a máquina que estava
fazendo o poço artesiano do Povoado Onça estava saindo do local sem fazer a obra.
Disse que conversou com o dono da empresa e que o mesmo esclareceu que a máquina

estava saindo porque ainda não foi resolvido a questão da documentação do terreno
onde será feito o poço. Disse que a máquina saiu porque estava muito tempo parada e
foi destinada para fazer outra obra que já está com a documentação regularizada. Disse
que também falta documentação para o terreno do poços do Bairro Cidadão e do
Povoado Cabeceiras.
Irmão Leonardo disse que tem dito que o município tem duas patrol e que se for bem
organizado, com duas equipes, é possível realizar a melhoria das estradas. Disse que o
programa Mais Asfalto no município está devagar. Disse que algo precisa ser feito, com
urgência, com relação às estradas vicinais.
Cobra reforçou que os problemas da maioria das estradas podem ser resolvidos com
patrol e caminhão pipa.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – manifestou condolências à
família do senhor Diocleciano, que faleceu no domingo, dia 24 de junho. Disse que já
cobrou melhorias para muitas estradas vicinais. Disse que vê uma dificuldade na questão
das soluções desses problemas. Lembrou que o povo pede através dos vereadores. Disse
que a região do periquito precisa de melhorias em muitas estradas. Disse acreditar que
uma patrol ajudaria bastante a amenizar os problemas. Citou algumas estradas para as
quais que já pediu melhorias, como a estrada do Manoel Carvalho, da Aroeira, do
Antonio Alexandre, dos Mimosos e outras. Pediu que seja visto a possibilidade desses
problemas serem resolvidos a partir de julho. Pediu que seja realizada operação tapa
buracos na Rua Rio Branco, que está com muitos buracos.
Darleia Oliveira (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – disse que na quarta-feira
passada, dia 20 de junho, ocorreu um fato na cidade que ela considera revoltante. Disse
que foi procurada pelos familiares de uma mangabeirense grávida que precisou do
hospital São Raimundo Nonato e o hospital não contava com suporte para oxigênio, o
que teve que ser buscado em Sambaíba. Disse que ao chegar em Balsas o bebê faleceu.
Disse que o fato é vergonhoso. Disse que a saúde deveria ser fator primordial. Disse que
a população não faz uma boa avaliação da saúde do município. Disse que o hospital
conta com muitas pessoas contratadas. Pediu que o prefeito providencie a compra de
bala de oxigênio para o hospital, o que custa cerca de 70 reais. Disse que é triste a cidade
não realizar parto no hospital. Disse que falta a realização de exames básicos no hospital.
Disse que muitas pessoas dizem que procuram o secretário em busca de algum serviço
de saúde e que o mesmo informa que é preciso falar com o gestor. Disse que a saúde no
município está um caos. Disse que foi procurada por uma cidadã pedindo um carro para
que a mesma fosse transferida para fazer uma cesariana em São Pedro dos Crentes.
Disse que continuará cobrando providências para a melhoria da saúde do município.

Disse que conversa com algumas grávidas e que o medo que elas têm é de precisar do
hospital, pois sabem que terão que serem encaminhadas para Balsas.
Irmão Leonardo disse que o caso citado por Darleia foi um fato isolado. Disse que isso
não justifica o ocorrido e que, realmente, deve ter balão de oxigênio com suficiência
para as emergências. Disse que é uma questão mínima de gestão. Disse que a situação
causou um grande transtorno à família afetada.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que sempre teve
preocupação com relação a alguns pontos da administração. Disse que a fala dele não é
de oposição, mas, pelo contrário, o objetivo é corrigir rumos para que o executivo preste
o melhor serviço possível. Disse que no dia 14 de junho veio à cidade com o objetivo de
retirar uma fragmento de madeira que estava alojado em sua perna. Disse que foi ao
hospital e que ao chegar lá perguntou se haveria a possibilidade de ser atendido naquele
dia. Disse que a atendente não levantou a cabeça para atende-lo, pois estava analisando
umas joias com uma outra senhora. Disse que a atendente pediu a sua carteira do SUS
e como ele não tinha, a mesma disse que ele não seria atendido. Disse que após
conversar com outra funcionária, depois de algum tempo é que conseguiu ser atendido
pelo médico. Disse observar que existem pessoas atrapalhando o atendimento e se
colocando em uma posição contrária à população. Disse que o atendimento deve ser de
qualidade para todos. Disse que a maior parte dos recursos públicos vai para saúde e
educação.
Emir da Cerâmica disse que fica preocupado que os problemas venham a se acentuar,
caso nenhuma atitude seja tomada. Disse, com relação às estradas, que é preciso um
calendário de execução. Disse acreditar que está na hora do executivo se reunir com
suas equipes e propor uma melhoria dos serviços. Disse que é preciso administrar bem
os recursos públicos, que são escassos.
Irmão Leonardo disse que os ocupantes de alguns postos estratégicos precisam ser
realocados para que a gestão seja oxigenada. Disse que existem pessoas ocupado a
mesma função no município há muito tempo, alguns há mais de 8 anos.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que a fala do
Vereador Emir o motivou a discursar, a quem manifestou apoio pelo pronunciamento.
Disse que o maior problema observado na gestão é com servidores, muitos dos quais
contratados. Disse que muitos contratados agem como se estivessem fazendo um favor
para a população, não atendem bem e ainda tratam mal o cidadão. Disse que isso não
está certo e que o prefeito precisa tomar uma atitude. Disse que a forma como o
servidor age reflete na avaliação que a população faz do prefeito. Disse acreditar que o
prefeito não concorda com o mau atendimento. Disse que não tem cabimento faltar

oxigênio no hospital. Disse que está havendo um desleixo para com algumas ações.
Disse que muitos contratados tratam mal o povo porque acham que o prefeito deve a
eles, por causa do voto, o que não está correto. Disse que, como vereador, não pode
aceitar ver isso acontecendo e ficar calado. Disse que tem coisas que precisam ser
revistas. Disse que faz o alerta porque é amigo do prefeito e quer que a gestão dê certo.
Emerson Cardoso disse que o papel do vereador, também, é ajudar o prefeito a
administrar, o que é feito, também, alertando sobre o que não está indo bem.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – manifestou pesar pela morte
do senhor Diocleciano Pereira, ocorrida no dia 24 de junho. Disse que o mesmo foi
vereador do município e que já foi homenageado pela câmara pelos serviços prestados.
Se solidarizou com o vereador Emir pelo pronunciamento. Disse que o cidadão deve ser
bem tratado em todas as repartições públicas. Disse que no ano passado aconteceu uma
capacitação sobre a humanização na saúde. Disse que costuma ser bem atendido no
hospital, mas que não quer ser bem atendido porque é vereador, que o bom
atendimento deve ser para todos. Disse que existe alguns servidores que não tratam tão
bem o povo, mas que estes são uma minoria.
Júlio da Foto Layser se solidarizou com a família da criança que veio a óbito. Disse que
não concorda com a vereadora Darleia em querer fazer terrorismo em cima da saúde,
pois o fato relatado foi isolado. Disse que a pessoa do caso já chegou ao hospital
desmaiada e que não se sabe por quanto tempo a mesma ficou desmaiada. Disse que o
a bala de oxigênio da ambulância estava vazia devido a um acidente com vítimas fatais
ocorrido no dia anterior. Disse que a paciente não ficou sem oxigênio em momento
algum, pois no hospital tinha oxigênio e que o oxigênio para a ambulância foi conseguido
em Sambaíba, pois as duas cidades são parceiras. Disse que o que foi possível fazer em
Mangabeiras foi feito.
Júlio da Foto Layser disse que a melhoria da estrutura do hospital é uma obra que está
sendo realizada com recursos próprios do município. Disse que a saúde brasileira é
dividida em atenção básica, media e alta complexidade. Disse que o município não tem
obrigação de fazer raio-x e nem cirurgias, por exemplo. Disse que está sendo montada
uma sala para as pequenas cirurgias no hospital. Disse que os partos normais são
realizados no município, mas que a paciente pode optar para ir para a maternidade em
Balsas, o que ocorre com o suporte do município. Disse que os partos cesarianos são
realizados em Balsas. Disse que o hospital conta com médicos todos os dias. Disse que
a saúde do município conta com quase 20 enfermeiros. Disse que são cinco médicos
plantonistas, quatro médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dois médicos no PSF,
dois médicos especialistas, um cardiologista e um pediatra. Disse que nunca foi
constatado falta de remédio para pacientes internados, que quando falta é remédio
para alta complexidade, que não é de responsabilidade do município. Disse que as

atribuições do município são definidas pelo SUS e não pelo município. Disse que o raiox será inaugurado. Disse que o município faz ultrassom e eletrocardiograma. Disse que
o SAMU é um serviço feito através de convênio com o governo federal. Disse que as
ambulâncias do SAMU serão trocadas em breve. Disse quando as ambulâncias do SAMU
não estão em operação as equipes do SAMU realizam o atendimento com as
ambulâncias do município. Disse que foram compradas três novas ambulâncias com
recursos próprios. Disse que o prefeito tem investido na saúde do município, mas que
os recursos são escassos. Disse que os recursos para o tratamento fora do domicilio
(TFD) é de cerca de dois mil reais por mês, mas que o município gasta de cerca 40 mil
reais mensais. Disse que o município tem feito o que é possível fazer e que, às vezes,
tem feito até mais do que é possível.
Ordem do Dia
Projeto de lei nº 003/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a Elaboração da
Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências, Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO).
Emir da Cerâmica - Relator da Comissão de Orçamentos e Finanças – fez a leitura do
relatório da comissão, voto do relator e do parecer da comissão. A comissão alterou o
percentual de créditos adicionais de natureza suplementar de 75% para 50%. Com as
devidas alterações propostas, o relatório, o voto do relator e o parecer da comissão
foram favoráveis à aprovação da lei.
Votação do Projeto de lei nº 003/2018:
Ariosvaldo Costa Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Pereira-Ausente; Emerson
Carvalho Cardoso-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Luís
Gomes Costa (Cobra)-Sim; Mauricio Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de
Morais-Sim.
Aprovado com 07 votos.
Considerações finais
Irmão Leonardo Comunicou que a Câmara estará de recesso durante o mês de julho.
Disse que as sessões ordinárias retornarão no dia 06 de agosto. Disse que, se houver
necessidade, poderá ser convocada sessão extraordinária no período de recesso.
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

