
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 20 de 

fevereiro de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 20 de fevereiro, a primeira Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes 

os vereadores (as): Aílton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia, Emerson 

Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e 

Nonato da Papelaria. 

A sessão contou com a presença do Tenente Antônio Dias, comandante da Polícia Militar no 

município; e com a presença do Chefe de Gabinete da Prefeitura, Zezeca. 

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 extraordinária das 

comissões permanentes para o biênio 2017-2018, datada do dia 06 de janeiro de 2017. 

Em seguida, Irmão Leonardo fez leitura das correspondências. 

Dentre as correspondências, oficio 001/2017, do Conselho Municipal de Educação, 

pedindo à câmara a indicação de dois membros para comporem o conselho, um titular 

e um suplente. 

O Vereador Mauricio Dião apresentou requerimento pedindo ao executivo que 

providencie a recuperação da estrada que liga a localidade Cabeceiras à localidade 

Cabeceira dos Padres.  

Foram feitas as leituras de projetos de leis encaminhados pelo poder executivo:  

Projeto de Lei nº 01/2017 dispõe sobre a gratuidade das passagens no transporte 

público local aos estudantes matriculados no IFMA Campus de São Raimundo das 

Mangabeiras e dá outras providências. 



Projeto de Lei nº 02/2017 revoga o parágrafo 2º do artigo 34 da lei municipal nº 39, de 

05 de maio de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, vencimentos e salários 

dos profissionais da educação básica da rede pública municipal e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 03/2017 institui o órgão oficial de publicação do município de São 

Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 04/2017 dispõe sobre o vencimento e a carga horária dos profissionais 

enfermeiros e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 05/2017 autoriza o poder executivo a repassar recursos a título de 

auxílio moradia e auxilio alimentação aos médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil 

e dá outras providências. 

Grande Expediente 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que foram apresentados 

cinco projetos de leis para que os vereadores possam analisa-los e aprovar ou não aprovar. 

Dentre os projetos, tem o projeto que autoriza o prefeito a repassar auxílio moradia e auxilio 

alimentação aos médicos do programa Mais Médicos. Disse que tem também o projeto que 

trata da isenção da tarifa de ônibus aos alunos de Mangabeiras que estudam no IFMA. Disse que 

tudo o que acontece no município, a evolução política do município, passa pelos vereadores. 

Disse que é bom que se diga isso para que o cidadão desinformado não fique se questionado 

“para que serve um vereador?”. Disse que o eleitor que gosta de indagar “por que existe 

vereador” deveria acompanhar as sessões e observar que sem o aval dos vereadores os projetos 

não entram em vigor. Disse que diz isso porque em todas as cidades pequenas o povo não 

entende o papel do vereador, acredita que tudo o que acontece de bom para a cidade é obra 

apenas do prefeito.  Disse que após o aval dos vereadores é que o prefeito tem o poder de 

executar. Disse que o povo tem que saber da importância do vereador no desenvolvimento do 

município. Disse que o gestor público não tem independência total para administrar o município 

e necessita do vereador. Disse que o poder legislativo é independente, mas isso não significa 

que o legislativo é inimigo do prefeito. Disse que aquilo que for bom para o povo os vereadores 

estão prontos para aprovar e que, aquilo que os vereadores perceberem que não é bom para o 

povo não será aprovado. 

Emerson Cardoso disse que ficou sabendo que o Tenente Antônio Dias foi convidado para 

participar da sessão em função de alguns fatos que estariam ocorrendo na cidade, como 

assaltos. Disse que vai esperar que o vereador que teve a iniciativa exponha o seu argumento 

sobre o convite ao Tenente. Questionou se o efetivo da polícia militar do município é suficiente 

para realizar o trabalho de policiamento. 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – indicou verbalmente 

melhorias para os Bairros Vila Ceci e Bela Vista. Disse que foi procurada por várias pessoas 

pedindo melhorias para a iluminação pública dos bairros. Pediu que seja providenciado o muro 

do cemitério da Vila Ceci.  Disse que é preciso organizar a forma de utilização do cemitério. 



Alessandra Alvarenga Questionou ao Tenente Antônio Dias sobre quais providências estão 

sendo tomadas sobre os assaltos ocorridos nos últimos dias, bem como as providências sobre a 

segurança pública no período do carnaval. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que se vive no pais um 

momento, tanto de insegurança econômica quanto de insegurança dos atos administrativos dos 

governantes. Disse que essa insegurança faz com que o congresso brasileiro comece a criar leis 

em benefício próprio. Disse que o país passou nos últimos anos por inflação de dois dígitos, 

perdas salariais e de empregos. Disse que o Brasil está no limite entre uma segurança desejável 

e a desordem. Disse que está comprovado a deficiência das prisões, que são comandadas pelos 

detentos. 

Emir da Cerâmica Disse que, dentre os objetivos elencados pelo prefeito, está a intenção de 

buscar novos investidores para o município. Disse que para atrair investimentos é preciso não 

apenas intensão, mas também atitudes que comprovem que o discurso é verdadeiro e as ações 

serão concretizadas. Disse que é preciso mostrar que o governo tem intensões de fato de atrair 

investimentos. Disse eu não viu no passado uma gestão que promovesse ações de aproximação 

com os investidores. 

Emir da Cerâmica disse que a secretaria de agricultura tem que abrir horizontes e ter no 

agronegócio não um inimigo, mas observar que o mesmo é empregador, é exportador, criador 

de divisas. Disse que a agricultura familiar tem o seu mérito, emprega e abastece a mesa com 

os alimentos de primeira necessidade. Disse que as duas atividades podem conviver de forma 

harmônica. Disse que é preciso mudar a filosófica de trabalho do agronegócio e da agropecuária 

dentro do município. 

Emir da Cerâmica disse que o município não dispõe de energia em quantidade e qualidade. Disse 

que a energia que abastece a cidade é ligada à rede de distribuição 69, um linhão que vem de 

Balsas. Disse que a maioria das industrias estão ligadas à outra rede e enfrentam problemas com 

energia. Disse que nenhum projeto está interligado à rede 69, que tem uma maior qualidade. 

Disse que existem problemas com a rede rural, pois arvores cresceram e estão tocando a rede, 

o que prejudica o sistema. Disse que o prefeito tem que correr atrás para buscar melhorias para 

essa rede antiga. 

Emir da Cerâmica disse que fica difícil falar em segurança sem gerar emprego, quando o estado 

não arrecada em suficiência para pagar salário, investir em educação, infraestrutura e 

segurança. Disse que hoje as despesas do estado são maiores do que a receita permite. Disse 

que a limitação de ordem econômica faz com que seja difícil melhorar a segurança. Disse que as 

causas do problema não estão sendo combatidas, apenas os efeitos. 

Emir da Cerâmica disse, sobre os projetos em tramitação, que tem algumas observações. Citou 

alguns pontos da redação do projeto 01/2017. Disse que o texto leva a entender que apenas 

alunos de Mangabeiras serão contemplados com o projeto de isenção das passagens.  Quanto 

ao projeto de lei 02/2017, disse que entendeu o objetivo da matéria, mas que os professores 

que estão em período de transição não podem ser atingidos pela lei proposta. Disse que é 

preciso criar um artigo mantendo os direitos já conquistado. Quanto ao projeto 04/2017, disse 

que tem pensamento semelhante ao que consta no projeto, mas que o aumento previsto é para 



aqueles que ainda não estão no piso. Disse que tem outros enfermeiros que estão com os 

salários congelados. Questionou sobre os salários congelados e que é inadmissível alguém estar 

com o salário congelado há 11 anos. Propôs que se chegue a um entendimento com o executivo 

para compensar os salários que estão congelados. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que essa semana ficou feliz em receber muitas 

ligações que o parabenizavam por não ter aceitado ser secretário de infraestrutura e por ter 

continuado como vereador. Disse que foi indagado sobre a iluminação pública do povoado 

Morro Do Chupé e dos bairros Vila Ceci e Bela Vista. Pediu que o executivo tome providencias 

sobre essa questão. Parabenizou o prefeito por ter mais comunicação com os vereadores e com 

o secretários. Disse que quando o poder legislativo se comunica com o executivo cada dia um 

problema é resolvido. Disse que quem está de aluguel e recebeu um terreno deve procurar 

construir. Disse que em conversa com o prefeito ficou sabendo que o mesmo já foi até 

questionado pela justiça sobre os lotes que foram entregues há dois anos e onde não foram 

construídas casas. Disse que tem mais de 200 lotes que foram doados e que nenhum benefício 

foi feito nos mesmos. Lembrou que existe uma lei que rege o programa de doação dos lotes e 

que é inadmissível a venda dos lotes, algo que a lei não permite. 

Emerson Cardoso – aparte – disse concordar com as palavras do Cobra. Disse que muitas 

pessoas que receberam os lotes os venderam. Disse que a pessoa que vendeu e a que comprou 

deve perder o lote. Disse que essa não é a finalidade desse programa social e que a finalidade é 

distribuir lotes para quem não tem. Disse que recebeu ligação de uma moradora da Vila Ceci 

informando que lá está faltando iluminação pública. 

Cobra disse que hoje mais de 80% do loteamento está desabitado. Disse que ficou feliz em ver 

o prefeito doando 405 lotes e anunciando a doação de mais 495, bem como dizendo que haverá 

uma investigação para saber porque alguém recebeu o lote e ainda não construiu. 

Cobra sugeriu que a polícia faça rondas com as luzes de alerta apagadas, para evitar que 

criminosos fujam ao observarem as luzes da viatura.  

Cobra Disse que nos dias 16 e 17 esteve em São Luís participando de uma reunião sobre a 

reforma da previdência, na FETAEMA. Disse que ouviu muitas informações importantes no 

evento. Disse que os vereadores podem ajudar a pressionar os deputados e senadores para não 

votarem favoráveis à reforma da previdência. Disse que a reforma é ruim para os agricultores. 

Disse que no evento foi comentado também sobre a importância de haver mais concursos 

públicos para a contratação de técnicos agrícolas para auxiliarem os agricultores. Disse que além 

do estado, os gestores municipais também deveriam dar assistência técnica aos agricultores. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que apresentou um requerimento 

pedindo melhorias para uma estrada do interior. Disse que os moradores da localidade pediram 

que ele fizesse o requerimento. Disse que a estrada foi raspada no pleito passado, mas que a 

chuva criou uma erosão e que é preciso que a mesma seja melhorada. Pediu que um bueiro seja 

instalado no local, porque senão a chuva romperá a estrada novamente.  



Maurício Dião Disse que andando por alguns bairros, inclusive no Centro, observou que existem 

muitos locais com problemas de iluminação pública. Pediu que o executivo tome providências 

para resolver o problema. Pediu que seja feita a limpeza do cemitério municipal do centro, bem 

como do cemitério pau amarelo, na Vila Ceci, que também precisa do muro. 

Cobra – aparte – disse que se reuniu para tratar da limpeza pública com o dono da empresa 

responsável pelo serviço. Disse que o mesmo se propôs a realizar um mutirão e que vai fazer de 

tudo para entregar a cidade limpa. Disse que na reunião foi abordado também a questão do 

roço das ruas. Disse que os vereadores devem somar forças para que a população se sinta 

satisfeita. 

Maurício Dião Disse, sobre a segurança, que ainda não conhecia o Tenente Antônio Dias 

pessoalmente e agradeceu a presença do Tenente na sessão. Disse acreditar que os vereadores 

farão o que estiver ao alcance para ajudar na questão da segurança. 

Maurício Dião Disse que sempre teve preocupação com relação aos salários, principalmente 

aqueles que estão congelados. Disse que tem uma classe que ele sempre defende, que são os 

motoristas e operadores de máquinas. Disse que é preciso observar a questão salarial de todos 

os servidores públicos. 

Irmão Leonardo disse que pediu ao prefeito e ao Secretário de Infraestrutura que façam reparos 

em algumas estradas vicinais do município, como a estrada que liga Mangabeiras ao povoado 

Canto Grande, estrada do Canto grande ao Canto de Vargem, estrada do Pé do Morro, estrada 

do Brejão dos Britos e outras.  

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que o que foi falado pelos vereadores 

é o que a população sempre vem clamando. Pediu que o chefe de gabinete leve ao prefeito a 

questão do acumulo de lixo na rua. Disse que tem recebido muitas senhoras que estão 

reclamando da situação. Pediu atenção do executivo sobre essa questão. Disse que a situação é 

prejudicial para a saúde. Pediu que os buracos das ruas sejam tampados. Disse que não está na 

câmara para brigar com o prefeito, está para ajudar de alguma forma. Disse que também tem 

recebido mensagens sobre a questão da iluminação pública.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – informou que na última sexta-feira 

esteve em São luís, em um evento do TCE que tratou sobre a questão das prestações de contas 

dos gestores. Disse que o tribunal está se informatizando cada vez mais. Disse que hoje existem 

várias normas que os gestores devem observar. 

Júlio da Foto Layser disse que, acompanhado do prefeito Rodrigo Coêlho, visitou a Assembleia 

Legislativa, onde dialogaram com o diretor institucional Rubens Pereira, que faz a interlocução 

entre os deputados e o governador. Disse que o objetivo principal foi buscar recursos para o 

carnaval. Disse que muitas cidades não realizarão carnaval promovido pelo poder público. Disse 

que para o município estava previsto 50 mil reais. Disse que dos 2017 municípios, o único 

município que já estava com a documentação pronta era São Raimundo das Mangabeiras. Disse 

que o carnaval local vai custar em torno de 200 mil reais. Disse que através do Deputado Rubens 



Junior, o valor destinado ao carnaval do município pelo estado será de 100 mil reais. Disse que 

muitos municípios não irão receber recursos para o carnaval porque não estão aptos. 

Júlio da Foto Layser disse que no mesmo dia visitaram também o Secretário de Industria e 

Comércio do Maranhão, Simplício Araújo, que relatou sobre como foram feitas as negociações 

entre a empresa brasilagro e o município. Disse que o secretário ficou feliz em conhecer o 

prefeito, o presidente da câmara e ele. Disse que São Raimundo das Mangabeiras está no centro 

das atenções no estado porque foi o maior investimento dos últimos anos na questão agrícola, 

um total de 100 milhões de reais. Disse que os proprietários da empresa querem vir ao 

município, conhecer o prefeito e os vereadores e que pretendem investir cerca de 200 milhões 

no município. Disse que a visita teve por objetivo principal pedir ao secretário a relação de 

empresas com interesse de investir no município. Disse que o secretário vai fazer um 

levantamento e que repassará informações sobre investidores ao prefeito. Disse que o prefeito 

está se dirigindo a Brasília e que o ministro Carreiro está conseguindo uma ponte par ao IFMA. 

Júlio da Foto Layser disse que esteve também com o Deputado Stenio Resende, que pretende 

destinar emenda de cerca de um milhão para a saúde do município, bem como na Secretaria de 

Estado da Saúde, onde conversaram com a Secretaria adjunta, que cuida dos programas. Fez um 

apelo a todos os agentes comunitários de saúde, pois os recursos dependem das informações 

levantadas por eles. Pediu que visitem mais, que tenham mais cuidado com as informações. Ele 

também parabenizou os agentes, pois muitos municípios do estado não têm informação 

nenhuma. 

Júlio da Foto Layser disse que pediu ao presidente que convidasse o Tenente Antônio Dias para 

ouvir esclarecimentos sobre as questões da segurança pública no município, preparativos para 

o carnaval e sobre os crimes de arrombamento de casas dos últimos dias. Disse que ficou 

sabendo que existe uma demanda pequena de policiais no município. Disse que o município 

hoje conta com 16 policiais na ativa, tem alguns de atestado e outros se aposentaram. Disse que 

hoje o município só conta com uma viatura. Disse que a câmara vai mandar um oficio ao 

Batalhão pedindo reforço para o carnaval. Disse que a prefeitura contratará seguranças 

particulares para o carnaval. 

Júlio da Foto Layser disse que também foi questionado sobre a questão da iluminação pública 

da cidade. Disse que entrou em contato com o prefeito e que o mesmo informou que os itens 

da iluminação pública estão sendo licitados. Disse que a questão do muro do cemitério da Vila 

Ceci é antiga e que é inadmissível o cemitério sem muro. Disse que antes o cemitério era longe 

das casas e que hoje tem gente morando praticamente dentro do mesmo. Disse que também 

falou com o prefeito sobre a questão dos buracos das ruas e que o mesmo informou que haverá 

uma operação tapa buracos tão logo diminuam as chuvas. 

Júlio da Foto Layser disse que a questão da limpeza é uma preocupação de toda a população. 

disse que pediu ao presidente da câmara que apresentasse o dono da empresa responsável pela 

limpeza. Disse que conversou com o senhor Demerval e que gostou da conversa. Disse que foi 

informado que já foram retiradas cerca de 90 toneladas de lixo da cidade. Disse que pediu que 

seja ampliada a quantidade de pessoas trabalhando. Disse que o dono da empresa disse que 

entregará a cidade limpa. Disse que serão colocados dois carros papa lixo e quatro caçambas, 

além de homens para roçar as ruas. Disse que existe uma rota da coleta que já está funcionando. 

Disse que o dono da empresa se colocou à disposição e disse que dará conta do serviço. 



Tenente Antônio Dias – Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar – disse que é sempre 

uma honra participar da sessão da câmara. Disse que a segurança pública interessa a todos. 

Disse que ocorrências incomuns na cidade ocorreram nos últimos dias. Disse que existe um 

trabalho feito no sentido de identificação dos envolvidos e que informações sobre suspeitos 

foram repassadas à polícia Civil. Disse que a população pode ficar tranquila, pois foi um fato 

isolado. Disse que sabe-se que os indivíduos não são da cidade, que são especialistas em 

cometer essa modalidade de crime. Disse que eles já cometerem esse crime em outras cidades 

da região. Disse que a polícia militar está bastante atenta à questão. Disse que o tráfico de 

drogas é outro problema que vem afetando as cidades. Disse, quanto ao carnaval, que o 

aniversário da cidade foi uma primeira experiência. Disse que foram poucos problemas no 

aniversário e que os mesmos foram solucionados no momento, como tentativa de roubo. Disse 

sobre o planejamento do carnaval não estará pautado apenas no carnaval. Disse que o carnaval 

é conhecido por ser tranquilo e que por conta disso atrai muitas pessoas de fora. Disse que 

haverá a segurança do evento e das outras áreas da cidade, objetivando evitar furtos e roubos 

a residências.  Disse que a companhia de São Raimundo das Mangabeiras não é independente, 

depende do Batalhão sediado em Balsas. Disse que o efetivo não é o ideal. Disse que alguns 

policiais se aposentaram, outros estão de atestado e outros estão prestando serviços em outras 

cidades. Disse que quando chegou ao município procurou solucionar o problema da viatura. 

Disse que a viatura que está sendo usada não é uma viatura definitiva. Disse que motos fazem 

parte da estrutura e que as mesmas estão operantes e serão usadas no carnaval. Disse que o 

município contratará segurança privada para o carnaval. Sobre prevenção a roubos e assaltos, 

disse que o que pode ser feito é feito a partir da estrutura disponível. Disse que existe parceria 

entre a Polícia Militar e a Policia Civil no município. Disse que é aberto a qualquer contato e a 

qualquer solicitação da comunidade. 

Considerações finais 

Júlio da Foto Layser falou sobre os projetos que deram entrada na Câmara, citando a 

importância de cada um.  

Alessandra Alvarenga desejou feliz carnaval a todos os mangabeirenses. 

Cobra disse que os projetos de leis são importantes e são do interesse da população município. 

Irmão Leonardo fez leitura da indicação 001/2017 da vereadora Alessandra Alvarenga, pedindo 

que seja feita a construção do muro do cemitério pau amarelo, no Bairro Vila Ceci. 

Zezeca – Chefe de Gabinete – disse que as reivindicações dos vereadores foram anotadas por 

ele. Pediu que quando os vereadores fizerem qualquer pedido a algum secretário que envie uma 

cópia para a chefia de gabinete. Disse que sugeriu à equipe de comunicação a criação de um 

informativo municipal impresso para atender a população que não tem acesso aos veículos 

eletrônicos de comunicação. 

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  

http://www.fmrioneves.com.br/

