Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 29 de abril de
2019.
Foi realizada na segunda-feira, 29 de abril, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes os
vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, Emir
Alencar, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Justificada a ausência do Vereador Emerson Cardoso.
Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão.
Leonardo de Sousa Santos (PSL)
O Presidente da Mesa Diretora, vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo
– abriu os trabalhos fazendo a leitura da ata da Sessão Anterior .
Irmão Leonardo agradeceu ao vereador Emir, vice-presidente da mesa, por ter
assumido os trabalhos da última Sessão Ordinária. Informou que Ele, o Vereador Cobra
e o Vereador Júlio da Foto Layser participaram da Marcha dos Vereadores, realizada em
Brasília, entre os dias 23 e 26 de abril. Comentou sobre a proposta à PEC que trata da
prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeitos até 2022, informando que a
mesma não deverá ser pautada na Câmara dos Deputados, segundo informações do
próprio presidente da casa, Rodrigo Maia, algo que o mesmo já havia informado aos
prefeitos. Informou que outros temas foram tratados na Marcha, como o Pacto
Federativo e a Reforma da Previdência. Ponderou que, até o momento, o governo
federal ainda não tem programas para serem executados e que o governo ainda está
em período de adaptação.
Grande Expediente
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – agradeceu ao presidente Irmão Leonardo por
tê-lo convidado para ir à Brasília para reivindicar direitos para o povo. Lembrou de
viagem que fez a São Luís no mês de março, onde os vereadores conversaram com o
vice-governador e apresentaram demandas de problemas estruturais na BR 230,
momento em que o vice-governador afirmou que, de acordo com o DNIT, os serviços de
recuperação deveriam começar até o início do mês de maio. O vereador comemorou o

inicio dos trabalhos e tapa buracos na BR 230, iniciados recentemente. Destacou que os
vereadores são os primeiros políticos a serem procurados pelo povo e que por isso é
importante a participação dos mesmos em eventos como a Marcha dos Vereadores, pois
assim podem defender as demandas do povo. Disse que ficou feliz em ter participado
da marcha dos vereadores. Afirmou que concorda com o posicionamento do presidente
da UVB (União dos Vereadores do Brasil), que defende que os vereadores devem buscar
se fortalecer cada vez mais, para que possam defender os interesses do povo. Defendeu
que o presidente Irmão Leonardo faça parte da União de Vereadores e Câmaras
Maranhão (UVCM) para que busque mobilizar e buscar o fortalecimento dos vereadores
maranhenses.
Cobra defendeu melhorias nas estradas vicinais do município. Informou que buscará
ajuda do deputado que apoiou para que sejam garantidos recursos para a recuperação
da estrada da região da localidade Pequizeiro.
Cobra Comentou que ouviu de um deputado que, é comum que quando as coisa vã bem
nos municípios os vereadores não sejam lembrando, mas que quando as coisas vão mal
o povo critica os vereadores e que isso reforça a necessidade dos vereadores se
manterem atentos aos problemas e cobrarem as soluções junto ao prefeito. Defendeu
mudanças no projeto da reforma da previdência. Criticou fraudes observadas nas
aposentadorias por invalidez e que isso é algo que precisa ser melhor fiscalizado para
que a previdência não seja prejudicada.
Irmão Leonardo comentou que um outro assunto comentado durante a Marcha dos
Vereadores foi quanto à atenção que as lideranças políticas devem dar às questões
partidárias para as eleições do próximo ano, dando especial atenção ao fato de que não
haverá mais coligações partidárias.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – apresentou indicação
solicitando que seja encaminhado oficio ao Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transporte (DNIT) para que o órgão instale lombadas na BR 230, ao longo do perímetro
urbano de São Raimundo das Mangabeiras.
Júlio da Foto Layser lembrou que na última sessão que participou (15 de abril) os
vereadores comentaram sobre a necessidade de quebra-molas em diversas ruas e que
na quarta-feira seguinte (dia 17) ocorreu um acidente trágico na Avenida Rodoviária.
Comentou que costuma viajar e que pela maioria das cidades que passa existem
lombadas, tanto físicas quanto eletrônicas. Relatou que das lombadas da Avenida
Rodoviária só restaram duas. Para ele, se existissem as lombadas, muitas vidas ceifadas
em acidentes na Avenida Rodoviária teriam sido salvas. Defendeu que as lombadas
sejam construídas entre a entrada do Bairro São João e o Bairro Olaria, pelo menos cinco
ao longo do trajeto.

Júlio da Foto Layser lembrou da conversa mencionada pelo vereador Cobra com o vicegovernador, da qual ele também participou. Disse que, além dos problemas na BR 230,
os vereadores também lembraram da necessidade da reforma da estrada que liga
Mangabeiras a Sambaíba. Quanto à BR 230, mencionou que fica feliz em ver que os
serviços de recuperação iniciaram.
Júlio da Foto Layser Comentou sobre a Marcha dos Vereadores em Brasília. Mencionou
que muitas conquistas nacionais obtidas em Brasília também foram fruto da mobilização
dos vereadores. Lembrou que participa da marcha desde 2013, que os vereadores são
a maior classe política do país, com mais de 55 mil vereadores. Salientou que o povo
sempre busca primeiro os vereadores ao observarem um problema no município. Disse
que no evento foi elaborada uma carta que será entregue ao Presidente do Senado, da
Câmara e ao Presidente da Republica.
Irmão Leonardo informou que será enviado oficio ao DNIT solicitando as lombadas na
Avenida Rodoviária. Lembrou que a Câmara vem cobrando essas lombadas ao DNIT há
algum tempo.
Irmão Leonardo fez leitura de requerimento do Vereador Emir solicitando que a Câmara
encaminhe oficio à diretoria da Cemar sobre a falta de energia sistemática na rede 34,5
KVA, entre Balsas e Mangabeiras, que vem causando transtornos aos consumidores.
Darleia Oliveira (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – reforçou pedido que fez na
sessão passada sobre a questão dos alunos da região do Bebedouro e Esparra que estão
sendo prejudicados por não estarem tendo acesso ao transporte escolar. Explicou que
a culpa do problema não é do motorista que faz o transporte escolar, mas da gestão do
município que não está mantendo a qualidade das estradas vicinais. Ponderou que em
todas as sessões os vereadores cobram estradas, mas nada está sendo resolvido.
Lembrou que o prefeito esteve na Câmara e prometeu o inicio da recuperação das
estradas, mas que isso ainda não ocorreu. Pediu que o poder executivo cuide em
resolver o problema das estradas, pois o povo já está perdendo a fé, e que o povo do
interior precisa de estradas de qualidade. Disse que a má qualidade das estradas reflete
negativamente na qualidade do aprendizado dos alunos que são transportados por elas.
Irmão Leonardo informou que esteve com o responsável pelo transporte escolar e que
o mesmo relatou o problema mencionado pelo Vereadora Darleia, além de outros
problemas nas rotas do transporte escolar. Salientou que o papel dos vereadores é
continuarem cobrando os problemas, até mesmo para que não caiam no esquecimento,
e que, infelizmente, os parlamentares não têm o poder de resolver tais problemas.
Emir Alencar (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – mencionou que quem faz uso da
energia da rede 34,5 KVA da Cemar, que atende diversos povoados, como Torre, Vale

Verde, Morro do Chupé e demais localidades e fazendas, necessita da solução deste
problema com urgência. Pediu que o oficio seja enviado à diretoria da Cemar e que se
possível a questão seja abordada pelos vereadores em visita presencial à diretoria da
Cemar. Comentou que, caso nenhuma providência seja tomada por parte da Cemar,
será necessário acionar o Ministério Público. Informou que ouviu comentários de que o
novo promotor que está vindo para o município é alguém bastante incisivo em suas
ações. Mencionou que a cerâmica abastecida pela rede já acumula cerca de 130
protocolos somente referentes à falta de energia e que o empreendimento vem tendo
prejuízos por conta do problema. Disse que, se for necessário, é possível realizar um
abaixo-assinado para ser anexado ao oficio.
Irmão Leonardo defendeu que o vereador Emir veja a possibilidade de marcar uma visita
à diretoria da Cemar, em São Luís, para dialogar sobre soluções para o problema, bem
como que a viagem sirva para dialogar com deputados sobre outras demandas do
município, como a questão de convênios com o estado que estão com dificuldades de
execução e sobre estradas vicinais.
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

