
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 09 de abril de 

2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 09 de abril, 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, Darleia Oliveira, Emerson 

Cardoso, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Maurício Dião. 

Justificada a ausência dos vereadores: Emir da Cerâmica, Cobra e Nonato da Papelaria.  

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. 

Foi feita leitura do Projeto de Lei nº 001/218, que dispõe sobre a criação do serviço 

Municipal de Vigilância Sanitária em âmbito Municipal e dá outras providências. 

Foi feita leitura do Projeto de Lei nº 002/2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal 

de Cultura e Patrimônio Histórico (CMCPH) do Município de São Raimundo das 

Mangabeiras e dá outras providências. 

Foi feita leitura do Projeto de Lei Complementar nº 002/2018, que institui o Código 

Sanitário do Município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências. 

Foi feita leitura do Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, que institui as taxas de  

Vigilância Sanitária no Município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras 

providências. 

Irmão Leonardo Informou que a empresa responsável pela limpeza pública procurou o 

prefeito, na última semana, e manifestou o interesse em encerrar o contrato e que o 

mesmo foi encerrado neste dia 09 de abril. Disse que acompanhou todo o processo de 

encerramento do contrato. Disse que foi verificado uma total desorganização da 

empresa. Disse que houve conversa com todos os fornecedores para que a empresa 

honre todos os seus compromissos, o que foi garantido que será feito. Disse que torce 

para que os serviços sejam feitos e que a câmara acompanhará o processo. 



Grande Expediente 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – fez leitura da indicação nº 

01/2018, solicitando a reposição das lâmpadas do ginásio de esportes Raimundo 

Carreiro, bem como a reforma do mesmo. Disse que foi procurado por vários esportistas 

do município solicitando providências sobre os problemas observados no ginásio de 

esportes. Disse que já fez cobrança pessoalmente ao prefeito e que o mesmo disse que 

já está sendo providenciada a troca das lâmpadas e que, quanto à reforma, haverá uma 

licitação para que a obra seja executada. Disse que é preciso observar a situação das 

obras das novas quadras esportivas, que estão paradas.  Disse que o esporte é muito 

importante, ajudando a tirar os jovens das drogas, servindo para o lazer e para o 

surgimento de novos esportistas. Disse que o Deputado Julião Amim, a pedido do Chefe 

de Gabinete Zezeca, prometeu emenda parlamentar para a reforma do Campo Ipiranga 

e que a expectativa é que até o fim do ano essa emenda deve sair. Disse que a emenda 

possibilitará que o campo seja gramado e iluminado. 

Júlio da Foto Layser disse que foi feito o distrato do contrato com a empresa de limpeza 

pública, o que foi feito de forma amigável, garantindo que todos os fornecedores serão 

pagos. Disse que a segunda colocada na licitação deverá assumir os serviços. Disse 

esperar que a próxima empresa cumpra o contrato. 

Júlio da Foto Layser disse que recebeu uma ligação do Superintendente da Regional de 

Balsas, Manoel Carvalho, informando que haverá uma operação tapa buracos na estrada 

que liga São Raimundo das Mangabeiras e Sambaíba, que as máquinas deverão chegar 

à região até o fim de semana. Disse que está empenhado em acompanhar a solução dos 

problemas observados na rodovia estadual. Disse que a informação foi confirmada 

também pelo Superintendente Felix Resplandes. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que ficou feliz em 

saber que o sujeito responsável pela limpeza pública, ou a sujeira pública, correu com a 

cangaia, não aguentou  porque estava fazendo um serviço ruim. Disse que o povo está 

acostumado com a limpeza de qualidade. Disse que o prefeito está fazendo de tudo para 

que as pessoas que trabalharam com a empresa não sejam prejudicadas. Disse esperar 

que a nova empresa compareça à câmara e que seja explicada ao representante da 

mesma como o povo quer a limpeza da cidade. Disse que o papel dos vereadores é 

reivindicar as melhorias para o povo. 

Emerson Cardoso disse que foi adicionado  a um grupo de WhatsApp pedindo que seja 

solucionado o problema da quadra de esportes. Disse que considerou a iniciativa 

interessante e válida. Disse que não concorda com casos em que as pessoas aproveitam 

de alguns grupos para atacar os políticos sem antes recorrer ao diálogo. Disse que está 



disponível para participar de grupos que queiram debater os problemas com seriedade, 

mas que não participa de grupos que se prestam apenas a xingar os políticos. 

Emerson Cardoso disse que a situação da prisão do ex-presidente Lula retrata o que o 

país é, um país desmoralizado, onde as instituições não têm crédito. Disse que o 

congresso nacional está cheio de Deputado Federal e Senador corrupto. Disse que 

existem bons juízes no Brasil, mas que está ocorrendo uma ditadura de toga. Disse que 

desde 2016 o judiciário está mandando no país.  Disse que no Brasil, o Congresso faz 

uma lei e que, ao chegar no poder judiciário, a lei é aplicada da forma que for 

conveniente com o judiciário. Disse que o Supremo Tribunal Federal não respeita a 

constituição, que deveria ser a lei máxima do país, mas que está sendo interpretada da 

forma que convém ao juiz.  Disse que não deve existir poder absoluto. Disse que a 

decisão que permitiu a prisão do Lula vai contra a constituição e que isso trará prejuízos 

para o país. Disse que não votou no Lula, que não gosta da ideologia do PT, mas que não 

concorda com o que foi decidido pelo STF. Disse que a prisão após transito em julgado 

é causa pétrea. Disse que outro fato é que após a decretação da prisão ainda foi preciso 

negociar o momento da prisão, o que não é possível com quem não tem privilégios. 

Disse que no Brasil as coisas não são levadas a sério. Disse que as coisas não funcionam 

por culpa do povo. 

Emerson Cardoso disse que as pessoas não estão lembrando  que o problema da Caema 

continua e que os políticos estão vindo à cidade e o povo não está fazendo a cobrança 

devida neste ano eleitoral. Disse que, quando chegar o verão, o povo voltará à Câmara 

pedindo solução para o problema do abastecimento de água, que voltará quando o 

período chuvoso passar. Disse que a solução está em uma política séria, mas que a 

política séria só existe com eleitor sério, que possibilita a eleição de políticos sérios. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que no Bairro conhecido 

por Parque Novo Mundo tem um problema de iluminação pública. Disse que um 

morador relatou que paga por iluminação pública, mas que não tem iluminação na sua 

rua.  Pediu que seja buscado solução para o problema. Questionou se um pedido feito 

por ele, quanto à iluminação que dá acesso ao Bairro Olaria, foi solucionado. 

Maurício Dião elogiou o que viu na questão da limpeza pública. Disse que a partir dos 

pedidos dos vereadores a situação caminha para uma solução. Disse que o Prefeito e os 

vereadores estão empenhados em fazer com que o problema seja solucionado. Disse 

que é preciso que os vereadores se preocupem com relação à outra empresa que 

assumirá os serviços, para que os serviços sejam feitos como a população quer. Pediu 

que a entrada da cidade seja limpa por essa nova empresa, bem como que seja feita a 

limpeza e reparos no aeroporto. 

Votação 



Foi votado, e aprovado por unanimidade, o projeto de resolução da Câmara que trata 

da filiação da Câmara à União dos Vereadores e Câmaras do Estado do Maranhão.  

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/

