
  

Sessão Extraordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 25 de 

fevereiro de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 25 de fevereiro, uma Sessão Extraordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras. 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. 

A sessão contou com a presença do Chefe de Gabinete da Prefeitura, Zezeca. 

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 informando que a sessão foi convocada para discussão e votação dos 

projetos de lei 001/2017, 004/2017, 005/2017 e 006/2016. 

Projeto de Lei nº 01/2017 dispõe sobre a gratuidade das passagens no transporte 

público local aos estudantes matriculados no IFMA Campus de São Raimundo das 

Mangabeiras e dá outras providências. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que a única ressalva 

que tem sobre o projeto é o artigo 3º. Disse que o texto dá a entender que somente 

estudantes mangabeirenses terão acesso ao benefício e não todos os alunos 

matriculados no Campus do IFMA São Raimundo das Mangabeiras. 

Irmão Leonardo disse que procurou se informar sobre a questão com a assessoria 

jurídica do executivo e que foi informado que o projeto beneficiará todos os alunos 

matriculados no Campus do IFMA de São Raimundo das Mangabeiras. Sugeriu, devido a 

algumas dúvidas, que o projeto 001/2017 seja votado por último. 

Projeto de Lei nº 04/2017 dispõe sobre o vencimento e a carga horária dos profissionais 

enfermeiros e dá outras providências. 

Irmão Leonardo disse que a matéria regulariza uma situação que vem de alguns anos. 



Emir da Cerâmica disse que não tem se preocupação matéria contempla seis 

profissionais ou não, mas que é preciso se atentar para o fato do programa de estratégia 

da família exigir uma carga horaria de 40 horas semanais. Disse que o que está 

ocorrendo é uma irregularidade quanto ao que é exigido pelo programa. Disse que o 

município está se reajustando ao programa federal. Disse que fica preocupado quanto 

ao aumento salarial dos profissionais que estão com os salários congelados. 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – disse que 

fica satisfeita com a votação do projeto, porque na época do último concurso ficou 

indignada quando foi colocado o salário enfermeiros de 1500 reais. Disse que que os 

vereadores reduziram a carga horária para que os novos profissionais não ficassem com 

um salário de 1500 para trabalhar 40 horas, diferente dos outros enfermeiros que 

trabalham 40 horas e ganham 3 mil reais. Disse que a lei regulariza a situação. 

Irmão Leonardo disse que à época a câmara votou favorável à emenda da vereadora 

Alessandra reduzindo a carga horária, uma vez que não poderia apresentar emenda 

aumentado o salário. Disse que com a carga horária de 20 horas o município está 

irregular, pois o programa federal exige 40 horas semanais. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que os vereadores 

devem ser mais atentos naquilo que é votado. Disse que uma lei maior determina que 

seja 40 horas e, no entanto, a câmara reduziu para 20 horas. Disse que o certo mesmo 

era equiparar o salário e permanecer as 40 horas. Disse que no momento em que a carga 

horária é diminuída o povo é que fica prejudicado. Disse que essa questão serve de 

exemplo para que os vereadores não votem na pressão, no calor do momento, e sempre 

devem analisar as consequências do que é votado. Disse que é injusto haver 

profissionais com o salário congelado há 11 anos, como os enfermeiros que entraram 

em 2006. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que essa questão do salário sempre foi 

uma reivindicação dos enfermeiros. Disse que não é justo os profissionais terem feito 

um concurso há 10 anos, com salário de 3 mil, e que esse valor continue congelado. 

Disse que todos os vereadores são favoráveis que os enfermeiros sejam bem 

remunerados. Disse que a equiparação dos salários e da carga horária é algo que 

beneficia a população. Disse que os vereadores podem reivindicar para que os 

enfermeiros tenham as perdas salariais dos últimos anos amenizadas. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  



O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que o projeto de lei 

corrige uma injustiça que foi feita no concurso de 2013. Disse que à época não 

concordou com o valor do salário. Disse que a carga horária ficou irregular, pois a carga 

horária é de 40 horas. Disse que os vereadores devem cobrar do executivo o plano de 

cargo, carreira e salário de todos os servidores municipais. 

Votação: O projeto foi aprovado por unanimidade, com 10 votos; o presidente só vota 

em caso de empate. 

Projeto de Lei nº 05/2017 autoriza o poder executivo a repassar recursos a título de 

auxílio moradia e auxilio alimentação aos médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil 

e dá outras providências. 

Emerson Cardoso disse que existe uma disparidade salarial entre os médicos nacionais 

e os que vem de fora. Disse que todos são médicos, que a matéria é justa e que ele é 

favorável à mesma. Disse que existe uma política nacional que limita a criação de 

faculdades de medicina, o que blinda a classe, diminuindo a quantidade de profissionais 

no mercado.  

Alessandra Alvarenga disse que, no Programa Mais Médicos, os médicos trabalham 40 

horas semanais no posto de saúde. Disse que eles se dedicam à atenção básica. Disse 

que atendem muito bem e tem tanta competência quanto os médicos do Brasil. Disse 

que praticamente todo o dinheiro que eles ganham é repassado para o governo de Cuba. 

Disse que é justo que eles ganhem esse auxilio para moradia e alimentação, porque, se 

não, o dinheiro que eles recebem não dá nem para pagar a moradia. 

Emir da Cerâmica disse que é os prefeitos gostam de solicitar recursos para a medicina 

curativa e que a medicina preventiva é deixada em segundo plano. Disse que é caro 

tratar um doente no Brasil. Disse que outro problema é que os médicos cubanos não 

são donos do salário. Disse que é favorável ao auxílio. 

Cobra disse que é esse é um projeto valioso. Disse que o atendimentos do médico 

cubano no município é muito bom. Disse que esses médicos estão disponíveis a qualquer 

horar do dia ou da noite. Disse que esses profissionais ajudam os médicos brasileiros. 

Disse que é justo aprovar esse projeto de ajuda de custo. 

Júlio da Foto Layser disse que o projeto visa legalizar o auxílio ao médico cubano. Disse 

que as prefeituras tem um compromisso de auxiliar na moradia e na alimentação dos 

médicos do programa Mais Médicos. Defendeu que a matéria seja aprovada. 

Votação: O projeto foi aprovado por unanimidade, com 10 votos; o presidente só vota 

em caso de empate. 

Projeto de Lei nº 06/2017 dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do 

município e dá outras providências. 



Emir da Cerâmica questionou sobre quanto de redução de despesa haverá com a 

reforma da estrutura administrativa, bem como quais os valores de manutenção da 

estrutura anterior e quais os valores de manutenção da nova estrutura. Disse que é 

defensor da diminuição do estado. Disse que é preciso ampliar as condições da iniciativa 

privada gerar empregos. 

Júlio da Foto Layser disse que na gestão anterior o gasto era de cerca de 52% com a 

folha de pagamento e que a atual gestão começou economizado. Disse que em janeiro 

foi gasto cerca de 35% com a folha. Disse que nem todos os cargos serão preenchidos 

de imediato. Disse que a estrutura é para os quatro anos, que alguns cargos serão 

ocupados no próximo ano, outros talvez nem sejam ocupados. Disse que está havendo 

um enxugamento da máquina e que os cargos serão preenchidos de acordo com a 

necessidade. Disse que se todos os cargos fossem preenchidos a folha ficaria em torno 

de 51%. Disse que o prefeito não quer chegar nem a 50% de gasto com folha de 

pagamento. Disse que muitos dos cargos, cerca de 30%, serão ocupados por pessoas do 

quadro, pessoas que já são funcionários efetivos e que serão remanejados.  

Irmão Leonardo disse que a gestão anterior tinha no quadro 1051 servidores, desses, 

817 eram concursados. Portanto, o prefeito anterior trabalhava com 234 pessoas entre 

contratados e comissionados. Disse que estrutura atual é similar à anterior. Disse que 

no mês de janeiro o prefeito reduziu a folha para cerca de 35% da arrecadação. Disse 

que não foram nomeados secretários em janeiro e que a nomeação só se deu no dia 02 

de fevereiro, algo que talvez nenhum outro município do país fez.  

Emir da Cerâmica disse que muitos tomaram conhecimento sobre a brasilagro 

recentemente, mas a empresa já vem atuando no município de Balsas há algum tempo 

e já fez aquisição de outras áreas. Disse que surgiu a informação de que a empresa vai 

criar 10 mil bois, mas que surge a dúvida se eles atuarão em toda a cadeia produtiva de 

bovinos. Disse que a vocação econômica do pais é produzir grãos e carne. Disse que o 

país tem deficiência em alta tecnologia, em educação. Disse que na agricultura tropical 

o país se destaca, mas que existe uma certa deficiência de estrutura no município para 

se destacar na agricultura. Disse que, no caso da empresa investir na bovinocultura, o 

município talvez não tenha capacidade de ofertar bezerros. Disse que a estrutura 

administrativa não dá destaque à agricultura. Questionou como será possível criar 

independência financeira do agricultor. Disse que a Secretaria de Agricultura e a 

Secretaria de Meio Ambiente precisam melhorar suas estruturas. 

Cobra disse que os vereadores são fiscais do município e devem acompanhar o 

andamento da gestão. Disse que se tiver empresas grandes interessadas em se instalar 

no município tem como o município disponibilizar terrenos para a instalação, bem como 

a redução de impostos. Defendeu que o projeto seja aprovado. 

Emerson Cardoso disse que no anexo II, no quadro de pessoal, deve haver um princípio 

de proporcionalidade, pois existe advogado com salário de 5 mil e de 3 mil reais. 



Votação: O projeto foi votado por unanimidade, com 10 votos; o presidente só vota em 

caso de empate. 

Projeto de Lei nº 01/2017 dispõe sobre a gratuidade das passagens no transporte 

público local aos estudantes matriculados no IFMA Campus de São Raimundo das 

Mangabeiras e dá outras providências. 

Júlio da Foto Layser disse que fica muito satisfeito em ver essa matéria em pauta. Disse 

que no ano passado os alunos fizeram movimento em relação à questão das passagens. 

Disse que a lei beneficiará todos os alunos do IFMA e o transporte será entre o IFMA e 

a sede do município. Disse que será contratada uma van para transportar os alunos do 

Vale Verde e Morro do Chupé que estudam no IFMA.  

Cobra disse que acha o projeto de lei muito importante. Disse que uma filha dele 

estudou no instituto e que presenciou a luta dos alunos pedindo o passe livre. Disse que 

muitos estudantes deixaram de estudar por não terem condições de pagar a passagem. 

Emerson Cardoso disse que essa conquista foi um esforço comum de todos os 

vereadores, dos alunos e também da administração. Disse desejar que esse esforço 

comum seja reconhecido pelos alunos. Disse que os cidadãos devem entender que essa 

é, também, uma conquista do poder legislativo e que os vereadores tem utilidade para 

sociedade. 

Alessandra Alvarenga disse que essa conquista é de todos vereadores. Disse que no 

pleito passado todos os vereadores estavam empenhados com essa causa e que se sente 

satisfeita em votar favorável ao projeto. Disse que já ouviu relatos de pessoas que diziam 

que o filho não iria para escola porque não tinha como pagar a passagem. Disse que 

todos os alunos estão de parabéns, assim como os vereadores e o prefeito. 

Mauricio Dião disse que é muito importante todos os projetos que já foram votados. 

Disse que foi colocado na câmara para votar esses projetos que beneficiam o povo. Disse 

que na campanha foi muito cobrado por essa questão. Disse que o povo deve saber o 

que os vereadores estão fazendo na câmara.  Disse que muitas pessoas desistiram de 

estudar no IFMA porque não tinham como pagar passagens. Disse que essa questão é 

uma preocupação de todos os vereadores. 

Darleia disse que é muito importante esse passe livre para o IFMA, pois soma muito para 

as mães que não têm condições de pagar passagens para os filhos. Disse que todos os 

projetos votados são importantes para o desenvolvimento da cidade. 

Emir da Cerâmica disse que na ocasião da manifestação dos alunos, pedindo gratuidade 

das passagens, eles se dirigiram à câmara e que, na ocasião, lembrou que o aumento só 

poderia ocorrer através do conselho municipal de transporte urbano e que qualquer 

aumento de passagem, sem o aval do conselho, era nulo e que isso fez com que o 

aumento fosse revogado. Disse que o que se presencia é um avanço maior ainda com a 

concessão do transporte gratuito. Disse que a economia para muitas famílias é 



importante. Pediu que o texto seja modificado no sentido de especificar que a lei 

beneficia todos os alunos matriculados no IFMA, retirando o termo mangabeirenses, 

como estava no projeto. 

Votação: O projeto foi votado por unanimidade, com 10 votos; o presidente só vota em 

caso de empate. 

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/

