
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 17 de 

setembro de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 17 de setembro, 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, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Nonato da 

Papelaria. 

Justificada a ausência do Vereador Maurício 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 pedindo que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior e fez leitura das 

correspondências. 

Grande Expediente 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que o país está 

passando por um momento muito difícil, tendo chegado ao caos. Disse que o país está 

desacreditado porque o vírus da corrupção atingiu a classe política, a classe da 

magistratura, enfim, a todos, com as devidas exceções. Disse que é preciso mudar, que 

esta política é a política da mudança, da transformação. Disse que é preciso votar em 

quem tem compromisso com os valores sociais, com Deus e com a família, caso contrário 

o país poderá se transformar em uma Cuba ou em uma Venezuela. Disse que a 

corrupção está entranhada no DNA do brasileiro. Disse que o reflexo disso é um país 

sem segurança, sem educação e sem saúde, um país jogado nas mãos de bandidos. Disse 

que existe ideologias que têm interesse em fazer com que o país seja jogado no caos. 

Fez critica às novelas, disse que as mesmas têm cenas de sexo explicito cedo do dia. 

Disse que isso faz parte de um sistema macabro que quer acabar com a nação brasileira. 

Disse temer que o brasileiro só venha a perceber o problema quando não tiver mais 

jeito. Disse que é preciso analisar a ideologia partidária de cada candidato. Disse que é 



inaceitável aceitar que as crianças, a partir de 5 anos, tenham aula sobre sexo. Disse que 

esta eleição é decisiva para definir o caminho que o país irá trilhar. 

Emerson Cardoso disse que o povo paga um preço caro para sustentar muitos 

vagabundos que estão presos.  Disse que os bandidos comandam o crime de dentro dos 

presídios. Disse que o país está desordenado, com suas fronteiras abandonadas. Disse 

que o povo brasileiro têm que acordar. Disse que é preciso mudar a composição do 

congresso nacional, que conta com muitos bandidos entre os deputados e senadores, 

sem compromisso com a sociedade, com a educação e com a família. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que as eleições estão próximas. Disse que 

o eleitor tem o poder de escolha e pode pensar antes de votar. Pediu ao eleitorado que 

pense em votar em candidatos que tenham coragem, que falem a verdade. Disse que o 

político deve ser realista. Disse que em época de eleição todo candidato é bom, mas que 

poucos têm coragem de falar a verdade.  

Cobra disse que sempre escuta muitas perguntas dos eleitores e que em muitos casos 

alguns perguntam se os candidatos darão benefícios pessoais. Disse que não costuma 

fazer esse tipo de política.  Disse que pensa no futuro depois da eleição e não apenas 

em atender alguém no período eleitoral. Disse que o ideal é votar em candidatos que 

beneficiem o coletivo, que lutem pelas necessidades do município ao longo dos quatro 

anos. Disse que candidatos de três meses é algo triste, pois esquecem do eleitorado 

depois da eleição. 

Cobra disse que esteve em São Luís pedido melhorias do sistema de abastecimento de 

água da cidade e de poços artesianos em diversas localidades. Disse que recentemente  

cobrou a continuidade da obra do poço do bairro cidadão que está parada e que recebeu 

a informação de que a obra será concluída. Disse que gosta de chegar em São Luís e ser 

atendido. Disse que em uma eleição dessa é preciso escolher as pessoas competentes e 

não pessoas que apenas atendem os interesses pessoais do eleitor, mas sim em pessoas 

que reivindiquem os direitos coletivos. 

Cobra disse que o povo deve pensar bem na hora de votar. Disse que atualmente a carga 

tributária é grande e que não existe segurança. Citou caso da insegurança no Rio de 

Janeiro. Disse que os bandidos podem andar armados e o povo desarmado, sem 

segurança. Disse que é preciso pensar na própria segurança. Que é preciso haver 

mudança no país.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que desde que está na 

câmara sempre fala das eleições, da importância de se votar. Disse que muitos 

brasileiros estão enojados da política, mas que presencia-se muitos excessos do poder 

judiciário. Disse que é importante votar e que o eleitor tem o poder de escolha. Disse 



que fica triste quando ver eleitores dizendo que vai votar em branco ou nulo. Disse que 

nestas eleições serão seis votos, Deputado Federal, Deputado Estadual, Dois Senadores, 

Governador e Presidente. Disse que o senado será renovado em dois terços neste ano, 

quando serão eleitos 54 senadores. Disse que os senadores representam a federação, 

sendo três senadores por estado, diferente dos deputados federais, que representam o 

povo, sendo eleitos deputados de acordo com a população de cada estado. 

Júlio da Foto Layser disse que desde a redemocratização esta é sétima eleição geral. 

Disse que a eleição presidencial conta com mais de 10 candidatos. Disse que, como  

representante do povo, nunca votou escondido. Fez relatos dos seus votos desde que 

começou a votar, em 1998. Disse que já havia dito que votaria em Lula caso ele fosse 

candidato. Disse que depois de analisar e vendo a situação do país decidiu votar em Jair 

Bolsonaro. Disse que já foi chamado de louco, que respeita a posição de cada um, mas 

que observa que existem muitos outros ‘loucos’ na cidade e no país que também vão 

votar em Bolsonaro. Disse que na câmara, outros vereadores também votarão em 

Bolsonaro.  Disse eu gosta muito do slogan de Bolsonaro que é “Brasil acima de tudo, 

Deus acima de Todos”. 

Júlio da Foto Layser disse que nos Estados Unidos, há dois anos, ocorreu a eleição de 

Donald Trump. Disse que o Trump pode ser ruim para o resto do mundo, mas que ele é 

bom para os Estados Unidos, pois a economia voltou a crescer, com emprego pleno e o 

povo americano orgulhoso. Disse que conversou com um mangabeirense que mora nos 

Estados Unidos e que o mesmo relatou que os imigrantes não estão dando conta da 

quantidade de trabalho que está surgindo. Disse que o Brasil precisa de um presidente 

que seja bom para o país, para os brasileiros.  

Júlio da Foto Layser disse hoje o povo tem como primeira necessidade a segurança. 

Disse que já foi vitima de assalto, em 2014 teve o carro tomado em Teresina e que em 

2017 sua loja foi assaltada. Disse que Bolsonaro quer trabalhar para diminuir a 

insegurança. Disse que o direito deve ser igual para todos e que não certo que 

determinados grupos tenham mais direitos que outros. Disse que a grande mídia e os 

partidos de esquerda criaram um mito de que o Bolsonaro não gosta de gays, de mulher 

e que é preconceituoso. Disse que Bolsonaro fala o que pensa. Disse que, por exemplo, 

na discussão de Bolsonaro com a Deputada Maria do Rosário ele estava defendendo a 

castração química de estupradores e que a deputada estava defendendo o estuprador 

Champinha, que havia estuprado e matado uma mulher. Disse que Bolsonaro está no 

sétimo mandato de Deputado Federal e que se não prestasse não seria reeleito. Disse 

que Bolsonaro é ficha limpa e tem um grande vice, que é o General Mourão.  Disse que 

o povo está com Bolsonaro, que o mesmo não conta com apoio dos políticos e é único 

que vem reunindo multidões pelo país. Disse que não está pedindo voto, apenas 

declarando em quem vai votar. 

 



Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse acreditar que, em 

Mangabeiras, quem não tem um familiar nos Estados Unidos, tem um amigo. Disse que 

é preciso ver se essas pessoas estão integradas à sociedade americana ou se sentem 

falta do país. Disse que já teve oportunidade de ir trabalhar na Austrália e nos Estados 

Unidos e que hoje sente um certo descontentamento em não ter ido, mas que ficou 

porque quer ver o Brasil desenvolvido. Disse que muitos foram ou estão sendo 

empurrados para sair do país devido aos desgovernos. 

Emir da Cerâmica disse que existe no país uma grande promiscuidade entre o estado e 

indivíduos da iniciativa privada e que as operações contra corrupção mostram isso. Disse 

que o estado brasileiro está em um processo de degradação moral e econômica. Disse 

que a constituição de 1988 aos poucos se mostra incapaz de gerir de forma plena e a 

contento o país, pois é muito prolífera em assistencialismo e inconsequente com relação 

às despesas e obrigações do estado. Disse que a constituição americana, por exemplo, 

não foi contaminada pelos constituintes. Disse que no Brasil a constituição foi 

contaminada com muitas ideias socialistas. Disse que existe na tendência socialista uma 

base de degradação da família e que quando se degrada a família é fácil se ter um 

domínio sobre os indivíduos. Disse que no socialismo existe uma anulação do estado em 

prol do partido, que passa a governar, culminando no totalitarismo.  Disse que tem se 

assistido a isso no Brasil, onde a família está sendo gradativamente atacada.  

Emir da Cerâmica disse que se coloca a favor da eleição de Jair Bolsonaro. Disse que o 

que está em jogo não é apenas a questão econômica do país, não apenas quem vai 

ocupar o poder e as siglas que irão crescer e diminuir, mas, acima de tudo, o resgate dos 

valores que estão vinculados à família e à fé. Disse que a degradação da família e da fé 

contribui para o aumento da insegurança.  Disse que, mas do que eleger um presidente 

competente, que vá organizar a economia e moralizar as relações do governo com todos 

os setores, é preciso eleger alguém que dê atenção aos valores familiares. Disse que a 

nação tem potencial, mas que está ruindo sobre si mesma por conta dos governos. 

Emir da Cerâmica disse que o brasileiro está desembolsando cerca de 2 bilhões de reais 

para a campanha eleitoral deste ano. Disse que o dinheiro está sendo mal distribuído e 

está servindo unicamente para manter alguns candidatos, muitos até processados, com 

grande possibilidade de serem eleitos.   

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  

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

