
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 29 de outubro 

de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 29 de outubro, 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 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. 

Irmão Leonardo informou que a Câmara recebeu requerimento pedindo a concessão de 

titulo de cidadão mangabeirense ao cientista político Murilo Carvalho, apresentado por 

José Franco Dias Carvalho, bem como titulo de cidadão mangabeirense ao senhor José 

Filho, conhecido como Zé Filho do Correio, apresentado por Ivanildes de Sousa Silva e 

Jeferson Ribeiro da Costa. Irmão Leonardo esclareceu que esse tipo de requerimento 

deve ser feito por um dos vereadores e que a Câmara responderá aos requerimentos 

informando os procedimentos que devem ser feitos para que o pedido de títulos de 

cidadão sejam discutidos e votados pelos vereadores. 

Irmão Leonardo informou que a peça orçamentária deste ano é diferente da peça 

orçamentária passada. Disse que o orçamento deu entrada na Câmara no prazo legal, 

mas que alguns reajustes tiveram que ser feitos devido a mudanças na forma de 

elaboração do orçamento. Disse que a previsão é que o orçamento seja votado na 

primeira sessão ordinária do mês de dezembro.  

Foi feita a leitura da mensagem orçamentária para o ano de 2019. A receita prevista é 

de R$ 79.604.705,24 ( setenta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e 

cinco reais e vinte e quatro centavos), subtraído o montante de R$ 6.604.705,24 (seis 

milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) a 

titulo de deduções da receita corrente, perfazendo um total de R$ 73.000.000,00 

(setenta e três milhões de reais). 



Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que presenciou uma grande eleição a nível 

nacional e que espera que isso ocorra com as eleições estaduais e municipais, em que o 

eleitor decida por si próprio o candidato em que quer votar. Disse que é costume os 

candidatos fazerem uma grande despesa para serem eleitos, mas que houve, neste ano, 

um candidato a presidente da republica eleito sem fazer grandes gastos, pois o povo 

conduziu a campanha voluntariamente. Disse que isso fez com que o presidente 

chegasse ao cargo sem estar endividado com partidos e lideres políticos. Disse que essa 

mudança de postura do eleitor é algo que requer atenção por parte de todos os 

políticos. Disse que a expectativa é que agora os candidatos tenham receio de gastar 

milhões para ganharem a eleição, pois o povo quer votar em pessoas com as quais se 

identificam através de propostas em favor da coletividade e não por questões 

financeiras individuais. 

Cobra disse que, como vereador, tem coragem de entrar na casa de todos os 

mangabeirenses, bem como de atender a ligações de todos, sempre  na busca de 

melhorias coletivas e do bem estar do povo do município.  

Irmão Leonardo disse que o momento que segue à eleição de Bolsonaro é um momento 

de acreditar que é possível fazer um Brasil melhor do que o que existe hoje. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que a nação brasileira 

acordou com um sorriso no rosto, um sorriso pela vitória de Jair Bolsonaro. Disse que a 

eleição foi diferenciada e foi um marco da luta da democracia contra o comunismo. 

Disse que Bolsonaro trazia consigo um diferencial, pois é deputado federal há 28 anos e 

não foi encontrada corrupção contra ele. Disse que Bolsonaro foi um candidato que 

sempre exaltava o nome de Deus, um candidato que fez um campanha com pouco gasto, 

um candidato que defendeu com todas as garras o produtor, as pessoas que trabalham 

e que somam com o desenvolvimento da nação. Disse que tentaram matar Bolsonaro, 

que sua vida foi tentada por aqueles que sempre privilegiaram o atraso. Disse que o 

adversário de Bolsonaro, Fernando Haddad, foi o pior prefeito de São Paulo e que não 

tinha ideias próprias, pois recebia orientações de um bandido preso. Disse que a vice de 

Haddad pregava a separação entre as pessoas da nação. Disse que a política do PT 

sempre foi escravagista, que prende a mente das pessoas. Disse que a eleição de 

Bolsonaro é um marco importante, pois enfrenta as ideologias que causam mal ao país. 

Disse que essa luta foi travada entre um homem que dedicou parte da sua vida servindo 

ao exercito brasileiro, Bolsonaro, contra alguém que está preso, Lula. Disse que a 

votação do candidato apoiado pelo bandido ainda foi muito alta e que isso é uma 

vergonha para o país. Disse acreditar que, com essa mentalidade, se Fernandinho Beira-



Mar fosse candidato corria o risco de ser eleito. Disse que o voto em Bolsonaro não foi 

na pessoa, mas foi um voto de não ao PT e não à bandidagem. 

Emerson Cardoso disse acreditar que quando for aberta a caixa de pandora do BNDES 

muita gente vai para a cadeia. Disse que a lei Rouanet beneficiou apenas grandes artistas 

em detrimentos dos demais. Disse que a política do PT sempre foi separatista, pois 

pregava a separação dos grupos sociais.  

Emerson Cardoso disse que recebeu a informação de que, na estrada do Canto Grande, 

tem uma escola chamada Luís Arruda e que um cidadão pegou a telha e a madeira da 

escola e levou para a sua chácara. Disse que isso é crime e pediu a esse cidadão que 

devolva a telha e a madeira do prédio, pois ele corre o risco de ser até preso. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse acreditar que o país 

obteve, com o resultado das urnas, uma vitória sobre a corrupção e os desmandos 

existes ao longo de 14 anos. Disse que a votação não foi apenas destinada ao Bolsonaro, 

mas sim um recado que a população deu com relação ao antipetismo e a um basta 

contra os desmandos. Disse que os municípios com maior IDH votaram com Bolsonaro 

ou então aqueles que tiveram um mercado de trabalho criado pelo empreendedorismo, 

como Balsas, onde a eleição terminou praticamente empatada.  

Emir da Cerâmica Disse, quanto ao orçamento, que o que se tem hoje são coisas claras, 

com uma intensão do governo em priorizar educação e saúde. Disse que a educação não 

tem melhorado, mesmo com o aumento do volume dos recursos. Disse que hoje existem 

duas vertentes ligadas a tendências de esquerda, as escolas e o jornalismo. Disse que 

existem relatos de que no IFMA de São Raimundo das Mangabeiras existe uma 

tendência de domínio esquerdista e que aqueles que se insurgem contra isso não 

conseguem se firmar. Disse que existe tentativa de doutrinação da população e dos 

alunos e que isso impede que se avança no preparo técnico dos alunos.  

Emir da Cerâmica disse o Brasil precisa evoluir muito no sentido do avanço tecnológico. 

Disse que um exemplo positivo foi o crescimento do agronegócio com o apoio da 

Embrapa, mas que hoje a entidade enfrenta uma crise, tendo chegado a um ponto em 

que 92% do orçamento é destinada para a folha de pagamento. Disse que o país como 

um todo enfrenta um problema com receitas e despesas, sendo que neste ano o déficit 

público será de cerca de 130 bilhões de reais, devendo aumentar nos próximos anos. 

Disse que esse desajuste é usado para enganar os menos esclarecidos. Disse que a 

educação deve ser levada como prioridade e que, enquanto isso não ocorrer, o Brasil 

nunca será um país de primeiro mundo. 

Emir da Cerâmica disse que a votação de Bolsonaro, com orçamento baixo, transmite 

uma mensagem para os demais políticos, de que é possível transmitir ao eleitorado que 



não existe almoço e nem janta de graça. Disse que as campanhas tendem a ser de um 

custo menor, com o eleitorado fazendo suas escolhas sem que aja abuso econômico.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que concorda com as 

falas dos vereadores que o antecederam. Disse que a realidade eleitoral mudou muito 

nessa eleição, com um protagonismo das redes sociais. Disse que a popularidade de 

Bolsonaro fez com que vários candidatos surfassem nessa onda e fossem eleitos, tanto 

deputados federais como estaduais, senadores e governadores. Disse acreditar que Jair 

Bolsonaro tem todas as condições de dar uma melhorada no país. Disse que não votou 

em Fernando Haddad, mas que respeita quem votou. Disse que hoje entende o 

radicalismo de muitos eleitores do PT, pois isso vem de cima para baixo. Disse que o PT 

cobra muito a questão democrática, mas que não é democrático. Disse que Fernando 

Haddad não cumprimentou o vencedor em seu pronunciamento após a eleição. Disse 

que o PT fala muito do Temer, mas que o Temer é cria do PT, pois era o vice da Dilma.  

Júlio da Foto Layser Disse que nessas eleições todos os seus votos foram vitoriosos. 

Disse que votou e não esconde em quem votou, pois é um homem público. Disse que 

foi observado nas ultimas eleições que o PT pregou um terrorismo politico contra os 

seus opositores. Disse que o PT sempre pregou que os seus opositores iriam acabar com 

o Bolsa Família. Disse que o Bolsa Família é uma política pública e que nenhum 

presidente da republica tem coragem de mexer. Disse que o Bolsa Família advém de 

políticas do Governo de Fernando Henrique Cardoso, como o Vale Gás e o Bolsa Escola. 

Disse que nessa eleição o terrorismo também foi pregado. Disse que Bolsonaro não vai 

acabar com os programas sociais e nem como décimo terceiro. 

Júlio da Foto Layser disse que Bolsonaro precisa do Congresso para governar e que hoje 

o Congresso está bastante fragmentado. Disse que na Câmara tem 30 partidos e no 

Senado são 21. Disse que o presidente terá que dialogar com o Congresso. Disse que o 

país precisa ser pacificado. Disse que Fernando Haddad deu um mau exemplo para os 

seus seguidores quando não desejou boa sorte ao vencedor na frente das câmaras.  

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/

