
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 22 de maio de 

2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 22 de maio, mais uma 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. 

Fez parte da mesa o ex-vereador Felix Resplandes, professor do município e atualmente 

Superintendente do Governo do Estado na Regional do Baixo Balsas.   

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 pedido que fosse feita a leitura da ata da última sessão ordinária e fez 

leitura das correspondências. 

Foi feita leitura do projeto de resolução nº 001/2017, que altera o regimento interno da 

câmara municipal para dispor sobre a concessão de palavra às autoridades municipais 

quando estiverem presentes nas sessões ordinárias e extraordinárias deste poder 

legislativo e dá outras providências. 

Foi feita leitura do projeto lei nº 0016/2017, que dispõe sobre o cumprimento da 

jornada de trabalho dos servidores públicos do município de São Raimundo das 

Mangabeiras ocupantes do cargo de farmacêutico e dá outras providências.  

Grande Expediente 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que a partir da quarta-

feira da semana passada mais um escândalo político foi revelado no país. Disse que a  

pergunta é se o Brasil, de fato, tem a corrupção como um traço cultural ou se é tolerante 

com a corrupção. Disse acreditar que, diante dos fatos, talvez a questão da corrupção já 



passou a ser um traço cultural, tendo em vista que a corrupção impregnou todas as 

instâncias do país. Disse que o modelo que se escolheu para o país nos últimos anos, 

onde o estado passou a ser o maior financiador de vários empreendimentos, tem 

contribuído para que a corrupção seja, de certa forma, generalizada. Disse que pessoas 

que financiam campanhas são beneficiadas com juros menores e crédito mais rápido. 

Disse que a JBS foi o maior financiador de campanhas em 2014. Disse que é preciso dar 

um basta no modelo político atual. Disse que ocorreu a revelação de como o grupo JBS 

cresceu nos últimos anos com a ajuda de dinheiro público. Disse que o monopólio no 

processamento de carne pelo grupo JBS prejudicou os pequenos produtores. Disse que 

criou entre o povo o conceito de que o crime compensa, pois o grupo empresarial foi 

anistiado dos processos relacionados aos crimes que cometeu por ter feito delação 

premiada. Disse que existe uma cobrança no sentido de que a delação da JBS seja 

revista. Disse que o dinheiro do fundo de garantia da maioria dos trabalhadores foi 

utilizado para a aquisição de empresas em outros países, como Argentina, Estados 

Unidos e Austrália. Disse que o dinheiro brasileiro deu suporte a economias de outros 

países. Disse que ou se muda o modelo político, a forma como os grandes grupos são 

tratados pelo governo, ou os escândalos estarão sempre presentes. Disse que é difícil 

aos demais empreendedores, que não são ajudados pelo governo, conseguirem sucesso 

nos empreendimentos com o modelo político econômico atual. 

Emir da Cerâmica disse que a sociedade recebeu a informação de 1829 políticos foram 

financiados com dinheiro de origem duvidosa oriundo da JBS. Disse que no Maranhão 

existe uma relação de políticos que passa pelo governo do estado, deputados federais e 

deputados estaduais. Disse que as crises que o país atravessa não tem fim e nem 

intervalo entre elas. Disse que em determinados momentos chega-se a imaginar que o 

país não tem como dar certo.  Disse que o dinheiro destinado às campanhas é usado em 

sua maioria para comprar votos. Disse que se continuar esse processo, onde o eleitor 

inicia o processo de corrupção eleitoral, as questões do país não serão resolvidas.  

Emir da Cerâmica disse que tem acompanhado nas redes sociais que o Brasil talvez seja 

o único país onde corrupto tem fã clube. Disse que têm pessoas passando várias horas 

por dia defendendo políticos corruptos. Disse acreditar que se houver mudanças na 

forma de financiar campanhas, na forma de escolha dos políticos e, principalmente, 

punição para os eleitores que vendem o voto, o país muda. Disse que o país tem grande 

potencial, mas que a qualidade de vida é de país de terceiro mundo. 

Emir da Cerâmica disse que gostaria que nas próximas eleições pessoas mais idôneas 

fossem eleitas, pessoas comprometidas com questões de governo e não com questões 

de poder.  

Cobra (PSB)  

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que sabe-se que o eleitorado se sente 

inseguro com os políticos que lhes representa. Disse que todo o país está precisado de 



reforma. Disse que hoje um prefeito, por exemplo, para ganhar eleição, ouve de 

eleitores dizendo que se não ganhar nada não vota para ninguém. Disse que não faz 

política com compra de votos. Disse que na previdência social, sabe-se que não é fácil, 

mas que observa-se pessoas que tentam fraudar o INSS, tentando tirar o direito de quem 

precisa. Disse que tem pessoas que não tem problemas de saúde aposentados, 

enquanto que outros que precisam encontram dificuldades. Disse que defende que 

quem contribui tem o direito de se aposentar. Disse que enquanto existir compra de 

votos as coisas não mudarão. Disse que, para concertar o país, os eleitores precisam ser 

orientados.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que tudo se encaminha 

para que aja eleição indireta para presidente. Disse que é preciso haver preocupação 

com a crise que se instalou no país. Disse que o país estava começando a andar no trilho 

e então estoura mais uma bomba. Disse que os irmãos Batista, da JBS, cometeram 

crimes e estão impunes, livres nos Estados Unidos. Disse que às vezes fica-se sem saber 

em quem acreditar, pois os mesmos cometeram crimes piores do que outros que foram 

presos pela operação Lava Jato. Disse que os pequenos empresários enfrentam muita 

burocracia para conseguir um cartão do BNDES, enquanto que a JBS conseguiu mais de 

8 bilhões do BNDES. Disse que acompanha a vida do senhor Aécio Neves há muito tempo 

e que ficou triste com o envolvimento de Aécio no escândalo revelado na quarta-feira 

passada. Disse que ficou triste porque acreditava que Aécio poderia ser a salvação do 

Brasil. Disse que é preciso continuar acreditando no Brasil. Disse que é hora do Brasil se 

unir, pois está muito dividido. Disse que o governo Temer é impopular, mas estava 

conseguindo avançar nas reformas que o país precisa. Disse que a JBS deve bilhões para 

a previdência. 

Emir da Cerâmica – aparte – disse, quanto à questão da corrupção enraizada, que 

conhece um casal de Mangabeiras que cada um tem dois cartões de aposentadoria. 

Disse que a senhora conseguiu se apossar de um cartão de viúva de um marido que 

sumiu há mais de quarenta anos. Disse que corrupção de pequenas e de grandes 

dimensões fazem com que a previdência seja quebrada.  

Júlio da Foto Layser disse que é preciso haver a reforma da previdência. Disse que o 

governo Temer estava conseguindo avançar com a reforma da previdência, mas que, 

com a crise que estourou, tudo ficou mais difícil.  

Júlio da Foto Layser disse que na semana passada ocorreu a marcha dos prefeitos, com 

a presença de mais de 80% dos prefeitos, inclusive o prefeito Rodrigo Coêlho participou. 

Disse que na ida à Brasília o prefeito conseguiu empenhar recursos para a infraestrutura 

do município.  

 



Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que o político é o 

reflexo do eleitor que vota nele. Disse que político corrupto tem a maioria do eleitorado 

corrupto. Disse que não tem como existir uma nação de políticos honestos com 

eleitorado corrupto. Disse que os políticos roubam para poder garantir a sua eleição, 

pois sabe que sem dinheiro o eleitor não vota. Disse que a hipocrisia do povo tem que 

acabar. Disse que para que seja possível cobrar dos políticos é preciso que cada um 

cobre primeiro de si.  Disse que o Brasil precisa de tudo e a forma de resolver o problema 

começa por educação, conscientização, e depois cadeia para os corruptos, tanto 

políticos quanto eleitores.  Disse que compra e venda de votos tinha que ser crime 

hediondo.  Disse que observa-se que conscientização não está dando resultado. Disse 

que se alguém for nos confins do município e conversar com a pessoa mais analfabeta 

que encontrar, vai concluir que ele sabe que comprar e vender voto é crime. Disse que 

a maioria do eleitorado quer algum benefício pessoal para votar. Disse que a 

malandragem, a corrupção, está tão grande, que conscientizar é difícil, o que faz com 

que leis mais severas sejam necessárias. Disse que o político e o eleitor corruptos 

fomentam os problemas dos serviços públicos. Disse que no ano passado alertava sobre 

a importância de não vender votos, mas que os eleitores começaram a pedir para que 

ele mudasse o discurso. Disse que com isso deixou de falar, pois observou que o povo 

estava ficando com raiva dos discursos de conscientização. Disse que é preciso cobrar e 

fazer o que é correto. Disse que o eleitor que não vende o voto tem força para cobrar 

serviços públicos. Disse que quem dita as regras das eleições são os eleitores e não as 

leis. Disse que o problema do país é moral. Disse que nenhum pobre se atreve a se 

candidatar e que é muito difícil ver alguém pobre ser eleito. Citou o caso de alguém, que 

é evangélico, e que foi incentivado pelos irmãos a se candidatar. Disse que depois que o 

homem disse que seria candidato os irmãos da igreja disseram que estavam precisando 

de muitas coisas pessoais. Disse que quando se aproxima o período da eleição o bolso 

do eleitor começa a coçar e os pedidos pessoais começam a aparecer.  

Emerson Cardoso disse que a situação em Brasília está complicada. Disse que todo 

político que está em Brasília está envolvido em algo, pois precisa de dinheiro para se 

reeleger. Disse que a situação política exige que os políticos ajam da forma que agem.  

Emerson Cardoso disse que percebeu que tem muitas pessoas que ganham os lotes, 

mas que são muito pobres. Disse que pretende conversar com o prefeito e fazer uma 

indicação para que seja isentada das pessoas a taxa que é cobrada no setor de tributos. 

Disse que essa isenção se estenderia às famílias que ganham menos de um salário 

mínimo e para famílias que tenham a partir de três filhos.  Disse que sabe que o 

município depende de dinheiro, mas que acredita que seria uma atitude coerente.  

Emerson Cardoso fez observações sobre parte do texto do projeto de lei apresentado 

pelo vereador Emir que trata da proposta de alteração do regimento interno no tocante 

à fala de autoridades durante as sessões.  



Emerson Cardoso manifestou pêsames à família da Maria Alba, do Cartório, que perdeu 

o filho, o Junior, recentemente.  

Emerson Cardoso disse no INSS tem muitos servidores corruptos. Disse que tem 

servidor que tem laços com escritórios de advocacia para facilitar aposentadoria de 

determinadas pessoas. 

Irmão Leonardo manifestou pesar pelo falecimento de Luís Honório Correia Junior, à 

sua família, à dona Maria Alba, mãe do mesmo e titular do cartório do município. 

Ordem do Dia 

Projeto de resolução nº 001/2017, que altera o regimento interno da câmara municipal 

para dispor sobre a concessão de palavra às autoridades municipais quando estiverem 

presentes nas sessões ordinárias e extraordinárias deste poder legislativo e dá outras 

providências. 

Emir da Cerâmica disse que o projeto de resolução tem em vista atender à questões que 

sucintas do regimento, que não detalha algumas situações observadas no dia a dia. Disse 

que a intensão foi, primeiro, regularizar a situação da fala e deixar bem entendido ao 

público que o regimento prevê a impossibilidade das pessoas chegarem à câmara e 

falarem sobre o que quiserem, pelo tempo que quiserem. Disse que o regimento prevê 

as situações em que a população pode se manifestar. Disse que a matéria prevê a 

regulamentação do uso da palavras às autoridades convidadas à sessão, ou convocadas, 

para que tenham direito ao assento e fala na sessão. Disse que está aberta a 

possibilidade de emendas e melhorias à proposta de resolução. Disse que a fala do 

público em geral já é regulamenta no regimento. Disse esperar a colaboração de todos 

e que àqueles que tiverem a intensão de contribuir que as contribuições serão bem 

vindas.  

Felix Resplandes – Superintendente de Articulação Política do Estado na Regional do 

Baixo Balsas – disse que a sua presença à sessão é para apresentar convite do 

governador e da Secretaria de Estado de Articulação Política e Comunicação. Disse que 

o governador tem se reunido com os prefeitos de todo o estado, totalizando 202 até o 

momento. Disse que o governador observou a necessidade de estender o diálogo 

institucional para as câmaras de vereadores. Disse que os presidentes de câmaras que 

solicitaram audiências foram atendidos. Disse que haverá um encontro de vereadores 

no dia 30 de maio, em São Luís. Disse que o encontro tem por objetivo aproximar o 

governo e receber as demandas dos vereadores. Disse que o vereador tem que sair do 

espaço municipal e dialogar com outros vereadores e também levar os problemas para 

o governo, para que essa não seja uma atribuição somente dos prefeitos.  

Felix Resplandes disse que o Maranhão também está em crise e que de 2015 para cá 

perdeu mais de um bilhão em recursos. Disse que mesmo com a crise o estado não 

parou. Disse que mesmo com menos recursos o estado está ajudando todos os 



municípios. Disse que já foram entregues mais de 400 viaturas. Disse que estão sendo 

entregues ambulâncias e que todos os municípios serão contemplados. Disse que a 

ambulância de São Raimundo das Mangabeiras deverá ser entregue na próxima 

remessa. Disse que a companhia de polícia de Mangabeiras deverá receber uma viatura 

para cada município atendido pela companhia. Disse que, quanto às políticas públicas, 

o governo deu prioridade aos 30 municípios com o menor IDH do estado. Disse que o 

governo mudou a forma de levar a carreta da mulher aos municípios, que agora está 

inserida na caravana do governo, que leva diversos serviços simultâneos aos municípios. 

Disse que nos dias 02 e 03 de junho a caravana estará na região, em Loreto e São 

Domingos do Azeitão. Disse que o governador deu prioridade aos hospitais regionais e 

que o hospital de Balsas será inaugurado nos próximos meses. Disse que com o hospital 

regional de Balsas as pessoas não precisarão ser deslocadas para Imperatriz ou outras 

cidades para serem atendidas em casos mais urgentes.  

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/

