Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 10 de
dezembro de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 10 de dezembro, 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 de Oliveira,
Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício
Dião e Nonato da Papelaria.
Durante a Sessão foi realizada a eleição da mesa diretora para o biênio 2019-2020. A
eleição contou com apenas uma chapa inscrita, composta por: Irmão Leonardo,
presidente; Emir da Cerâmica, vice-presidente; Júlio da Foto Layser, primeiro secretário;
e Alessandra Alvarenga, segunda secretária. A chapa foi eleita com 08 votos, de Ailton
Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Júlio da Foto
Layser, Irmão Leonardo e Nonato da Papelaria. A vereadora Darleia Oliveira votou
contra a chapa e dois vereadores se abstiveram, Cobra e Maurício Dião.
A Sessão contou com a presença do cientista político Murilo Carvalho, filho de
mangabeirenses e que atua profissionalmente em Brasília/DF.
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.
Antes da Ordem do Dia foi concedida a palavra ao cientista político Murilo Carvalho.
Murilo Carvalho disse que a eleição da mesa diretora de qualquer casa legislativa é um
momento histórico. Disse que é importante a harmonia e a independência entre os
poderes. Disse que muitas vezes o foco acaba sendo apenas na harmonia, sendo a
independência deixada de lado. Disse que o papel do legislativo não é apenas legislar,
mas também fiscalizar e também colaborar com orientações aos cidadãos para uma
atuação cidadã. Disse que existem muitas demandas que precisam ser fiscalizadas e
acompanhadas pelos vereadores. Agradeceu ao espaço concedido e desejou boa sorte
aos vereadores.

Irmão Leonardo fez leitura de oficio de projeto de lei encaminhado pela Vereadora
Darleia de Oliveira Costa. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da
relação de medicamentos e insumos colocados à disposição da população na rede
pública de saúde. A matéria tramitará na forma do regimento e deverá ser discutida e
votada em 2019.
Ordem do Dia
Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020.
Foi apresentada apenas uma chapa para a disputa, composta por: Leonardo de Sousa
Santos, presidente; Emir Ferreira de Alencar, vice-presidente; Júlio Cesar Alves Costa,
primeiro secretário; e Alessandra Gomes Alvarenga Freire, segunda secretária.
Votação:
Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa
Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Costa-Não; Emerson Carvalho Cardoso-Sim;
Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Leonardo de Sousa SantosSim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Abstenção; Mauricio Pinto de Souza-Abstenção;
Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim.
A chapa foi eleita com 08 votos Sim, 01 Não e 02 Abstenção.
Emerson Cardoso (PCdoB)
O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – parabenizou o Vereador
Irmão Leonardo pela recondução ao cargo de presidente. Disse que o vereador
Leonardo ocupa o cargo porque é competente e que por isso votou nele. Parabenizou
o vereador Emir por ter sido eleito vice-presidente da casa, disse que o mesmo é um
nome que faz jus a ocupar tal cargo.
Emerson Cardoso disse que a Câmara sempre enfatiza o papel do vereador em cobrar,
fiscalizar, acompanhar o dia a dia da sociedade e pedir para que o povo participe das
atividades legislativas. Disse que sempre procurou esclarecer o papel dos vereadores.
Disse que, muitas vezes, pessoas leigas e maldosas fazem comentários por meio das
redes sociais que não condizem com a realidade. Disse que se essas pessoas
acompanhassem o trabalho da Câmara não fariam esses comentários, pois entenderiam
melhor o trabalho dos vereadores e suas limitações. Disse que sempre é aberto a criticas
construtivas, mas que não aceita pessoas que questionam os vereadores, através das
redes sociais, sem conhecerem de fato o que os vereadores fazem no dia para
cumprirem o seu papel. Disse que os vereadores cobram a melhoria e efetivação de
políticas públicas dos mais variados setores da sociedade. Defendeu que o povo
participe do dia a dia da Câmara, que reivindique as questões coletivas e que deixem de
lado as questões individuais. Disse que os vereadores utilizam todos os meios legais
disponíveis para buscar ajudar a resolver os problemas.

Emerson Cardoso disse que acredita na alternância de poder no estado democrático de
direito. Disse que, porem, é preciso entender que a alternância se faz necessária quando
aparecem outras pessoas, até mais qualificadas de quem está no poder, com propostas
inovadoras. Disse que quando a pessoa no poder é competente e cumpre com suas
responsabilidades a alternância de poder pode não ser necessária em um dado
momento, pois as qualidades de quem está no poder se sobrepõem à alternância apenas
por alternar. Disse que por isso votou para reeleger o Vereador Irmão Leonardo para a
presidência da Câmara.
Cobra (PSB)
O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que gostaria de ver a população participar
mais das sessões da Câmara. Disse que o vereador tem o poder de reivindicar, mas não
tem o poder de fazer. Disse que já pediu muito a questão da sinalização de trânsito na
cidade e que vai continuar pedindo. Disse que no final de semana quase se envolveu em
um acidade devido à falta de sinalização. Disse que foi questionado se ele havia colocado
o nome para a presidência da Câmara e que respondeu que colocou o seu nome à
disposição. Disse que poderia ser o presidente se houvesse consenso entre os pares.
Disse que é a favor da alternância de poder. Disse que quando se vota apenas em um
presidente a população pode achar que falta competência de outros vereadores para a
função. Disse que se absteve na votação porque o vereador Leonardo não precisava do
voto dele, pois o mesmo tem a credibilidade para ser bem votado. Parabenizou os
vereadores com quem conversou durante as articulações para tentar viabilizar seu
nome e fez relatos sobre as articulações que fez. Disse que queria presidir a Câmara e
que se sente preparado para o cargo. Pediu que o presidente Leonardo desenvolva um
bom trabalho e que aja com transparência.
Darleia Oliveira (PP)
A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – disse que um dos motivos
porque votou ‘não’ na chapa apresentada é porque o presidente é da base do prefeito
e a administração do prefeito não está boa. Disse que um dos motivos porque poderia
ter votado seria se o presidente tivesse apresentado a sua prestação de contas. Disse
que não tem acesso à prestação de contas. Disse que no orçamento foi aprovado quase
3 milhões de reais para a Câmara para 2019. Disse que os salários dos vereadores não
são pagos como foi aprovado. Pediu que o presidente seja mais transparente com os
vereadores. Pediu que o salário dos vereadores seja pago de acordo com o que foi
aprovado. Disse que o trabalho da câmara tem que ser transparente e que até agora
não recebeu nenhuma prestação de contas da presidência. Desejou boa sorte e bom
trabalho à chapa eleita.
Maurício Dião (PV)
O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que a sua abstenção do
voto não foi por motivo pessoal contra a chapa. Disse acreditar que terá uma relação

harmônica com a mesa diretora, sempre em prol do bem estar da população. Disse que
o povo é que direciona os seus atos na câmara, bem como o seu grupo político, a quem
sempre é fiel. Disse que cada vereador tem sua própria opinião e vota de acordo com
elas.
Alessandra Alvarenga (PCdoB)
A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – agradeceu
por fazer parte da mesa diretora e disse que se sente honrada em fazer parte da chapa.
Agradeceu a todos os vereadores que votaram na chapa. Desejou um feliz natal e um
feliz ano novo a todos os mangabeirenses.
Júlio da Foto Layser (PCdoB)
O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – agradeceu ao voto dos
vereadores na chapa eleita. Disse que vai para o seu quarto mandato como secretário
da mesa. Disse que a eleição da Câmara é uma eleição que interessa aos grupos políticos.
Disse que pela primeira vez foi uma eleição que não teve interferência do poder
executivo. Agradeceu aos vereadores que manifestaram que votariam nele caso fosse
candidato. Disse que pensou em ser candidato, mas que a candidatura é algo que precisa
ser construída. Disse que o vereador Irmão Leonardo vem fazendo um bom trabalho à
frente da mesa diretora e que por isso conseguiu se viabilizar para ser reeleito. Disse
que ficou feliz em ter sido lembrado por alguns vereadores. Disse respeitar o voto
contrário da vereadora Darleia e as duas abstenções, dos vereadores Cobra e Maurício.
Parabenizou o vereador Nonato pelo posicionamento e pelo voto na chapa eleita.
Júlio da Foto Layser disse que a câmara teve o portal da transparência implantado na
época de sua gestão, onde são divulgadas as receitas e despesas da Câmara. Disse que
este é um ano de crise e que a tendência é que as receitas diminuam ainda mais em
2019. Disse que o cargo de presidente de Câmara é muito difícil e burocrático. Disse que
no Maranhão, cerca de 90% dos presidentes de Câmara acabam tendo as contas
reprovadas, por diversos fatores, muitos dos quais por falta de atenção a questões
burocráticas e falta de conhecimento. Disse que suas contas estão tramitando no
Tribunal de Contas e que espera que sejam aprovadas.
Júlio da Foto Layser disse que se sente satisfeito por mais um ano de dever cumprido.
Disse que os vereadores atuam e cobram as ações que precisam de melhorias, como a
questão das pontes e estradas. Disse, com relação ao 13º dos servidores públicos do
Município, que 50% começará a ser pago nesta semana e que os outros 50% serão pagos
até o fim do mês. Disse que em minas Gerais, devido à crise econômica, mais de 50%
dos municípios não pagará o 13°, e que, no Maranhão, cerca de 30% dos municípios não
conseguirá pagar e terá que fazer parcelamento, mas que esse não é o caso de São
Raimundo das Mangabeiras. Disse que a gestão municipal continua atuando para que
as ações públicas possam ser feitas. Citou que estão sendo feitas as gradagens de terra
para os pequenos produtores rurais do município. Disse que cada produtor dá uma

contrapartida por hora de gradagem. Disse que cerca de nove tratores estão atuando
nessa ação. Disse que haverá réveillon do povo e convidou a população para participar
da festa. Disse esperar que 2019 seja melhor que 2018. Disse que a partir de 1° de
janeiro haverá um novo presidente da república, Jair Bolsonaro, e que torce para que o
mesmo faça um bom governo.
Emir da Cerâmica (PDT)
O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – agradeceu aos votos que
foram dados à chapa apresentada. Disse acreditar que existam muitos vereadores que
têm competência para serem presidentes, mas que, por questões de opção, não
pleiteiam o cargo. Disse que considera que tem competência, mas que não teria
estômago para lidar com as questões burocráticas relacionadas ao Tribunal de Contas.
Disse que é um cargo que requer muita dedicação. Disse o presidente Leonardo sempre
tratou todos os vereadores por igual, sempre atendendo muito bem a todos. Disse
observar que o regimento garante o acesso dos vereadores às prestações de contas.
Disse que as contas não são para serem discutidas e apresentadas nas sessões, mas que
cada vereador deve busca-las da forma conveniente. Disse que as contas atualmente
são mensais e que isso facilita o acesso por parte dos vereadores.
Emir da Cerâmica parabenizou o vereador Cobra pela determinação em ser presidente.
Disse que a gestão do vereador Irmão Leonardo já tem uma certa previsibilidade, o que
fez com que ele conseguisse ser mais viável neste momento. Disse que a questão da
renovação da mesa é algo que requer articulação de quem pretende ocupar o cargo.
Emir da Cerâmica disse que percebe em alguns momentos que existe uma
desinformação quanto ao que é publicado nas redes sociais. Disse que muitas vezes as
pessoas confundem o que é competência do executivo e do legislativo, muitas vezes
misturando as atribuições de cada poder. Disse que os vereadores atuam em defesa de
diversas ações públicas, buscando cobrar do executivo para que cumpra as suas
atribuições. Disse esperar que no próximo ano o executivo desenvolva ações que
possam minimizar questões às contas públicas neste momento de crise econômica.
Emir da Cerâmica disse acreditar que o vereador Irmão Leonardo continuará
desenvolvendo um bom trabalho à frente da presidência. Defendeu que seja publicado
no portal da Câmara uma minuta das prestações de contas mensais, como uma forma
de dar ainda mais transparência às atividades do poder legislativo.
Irmão Leonardo agradeceu aos vereadores pela recondução à mesa diretora, agradeceu
a Deus e à sua esposa, que sempre o apoia. Agradeceu ao apoio do prefeito Rodrigo
Coelho, do vice-prefeito Junior Batateira e de todo o grupo político do qual faz parte.
Agradeceu às palavras dos Vereadores Emerson Cardoso e pelo apoio que o mesmo deu
à sua pessoa.

Irmão Leonardo agradeceu a fala do Vereador Cobra. Disse que o vereador Cobra
buscou com brilhantismo a viabilização de sua candidatura. Disseque manteve muitas
conversas com o Vereador Cobra ao longo dos últimos dias. Disse que tem adotado o
diálogo como forma de conduzir os trabalhos à frente da presidência.
Irmão Leonardo comentou sobre a fala da vereadora Darleia. Disse que a Câmara
assinou um termo para a antecipação da prestação de contas online junto ao Tribunal
de Contas a partir de 2018. Disse que com isso a Câmara presta contas de forma mensal.
Quanto à sua gestão, disse que das contas entregues em 2015 apenas dois presidentes
tiveram suas prestações de contas analisadas sem nenhuma ocorrência, sendo a Câmara
de São Raimundo das Mangabeiras uma dessas duas. Disse que o portal de prestação de
contas da Câmara está disponível na internet. Disse que a Câmara recebe 5% da receita
corrente liquida do município no ano anterior, sendo que 70% desse valor pode ser gasto
com pessoal e que cada vereador não pode receber mais do que 30% do valor do salário
de um de deputado estadual.
Irmão Leonardo agradeceu a fala do vereador Maurício Dião. Disse que o mesmo
conversou com ele e que esclareceu sobre o por que não poderia votar a favor da chapa
e que se absteria do voto. Agradeceu ao vereador pela sinceridade. Agradeceu ao
vereador Nonato Brito pelo voto. Disse que o mesmo já havia manifestado a intensão
de votar a favor de sua reeleição.
Irmão Leonardo agradeceu ao apoio e aos votos dos vereadores Ailton Costa, Catré,
Júlio da Foto Layser, Emir da Cerâmica, Emerson Cardoso e à Vereadora Alessandra
Alvarenga. Mencionou aspectos de vivência com cada vereador ao longo dos últimos
anos e nas articulações para a viabilização da chapa que foi apresentada e eleita. Disse
que sempre busca se relacionar bem com cada vereador, independentemente do grupo
político do qual cada um faz parte. Disse que se empenhará para fazer a melhor gestão
possível à frente do poder legislativo. Disse que está pronto para servir a todos os
vereadores de forma igualitária. Desejou a todos os mangabeirenses um feliz natal e um
próspero ano novo.
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

