
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 28 de maio de 

2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 28 de maio, 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, Emir 

da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da Papelaria. 

Justificada a ausência do Vereador Emerson Cardoso.  

Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – Primeiro Secretário da Mesa 

– Abriu os trabalhos fazendo a leitura da ata da sessão anterior e das correspondências. 

Foi feita a leitura de oficio da Diretoria do IFMA de São Raimundo das Mangabeiras 

solicitando o plenário da Câmara para a realização de uma reunião com os alunos da 

instituição no dia 29 de maio. 

Vereador Irmão Leonardo (PSL) 

O presidente da Câmara, vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo – pediu 

que fosse feita a leitura de projetos de leis. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 004/2018, que cria o Conselho Municipal de 

Políticas Sobre Drogas e dá outras providências.  

Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 005/2018, que cria o Fundo Municipal de Políticas 

Sobre Drogas e dá outras providências. 

Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 006/2018, que estabelece diretrizes sobre a 

criação do Conselho Escolar Sobre Drogas em todos os estabelecimentos de ensino de 

São Raimundo das Mangabeiras e Selo Escola Consciente e dá outras providências. 

Irmão Leonardo fez leitura de convite do Ministério Público do Maranhão convidando 

para a o lançamento da Campanha “Quem Escolhe seu Caminho? Você ou as drogas?”, 

a ser realizado no dia 30 de maio, às 15h, no Plenário da Câmara Municipal. Disse que o 



evento contará com a presença de várias entidades e autoridades, bem como de alunos 

do 7°, 8° e 9° anos. Disse que a expectativa é de que cerca de que 400 alunos participem 

do evento. Disse que é um campanha que está sendo realizada em todo o estado. 

Irmão Leonardo disse que o executivo tem preocupação com relação à greve dos 

caminhoneiros, que está prejudicando o transporte escolar, as ambulâncias e a chegada 

de medicamentos para o hospital. Disse que as aulas deverão ser paralisadas no 

município caso a situação não seja normalizada.  

Grande Expediente 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que o que se vê no país é algo que  não dá 

para suportar mais. Disse que esteve em São Luís, na última semana, para cobrar da 

Caema sobre a melhoria do sistema de abastecimento de água de São Raimundo das 

Mangabeiras. Disse que teve reunião com o Vanderlei e com outros funcionários da 

Caema. Disse que recebeu a informação de que São Raimundo das Mangabeiras será 

priorizada para a melhoria do sistema de abastecimento de água. Disse que, em 

conversa com o responsável pela Caema no Município, recebeu a informação de que se 

houver a troca de cerca de mil metros da adutora e a troca das bombas o sistema terá a 

sua capacidade ampliada. Disse que ficou acertado que uma equipe da Caema virá ao 

Município para ver a situação. Disse que não ficar quieto enquanto ver o povo sem água. 

Cobra disse que enquanto estava em São Luís também recebeu ligação de moradores 

do Povoado Onça, informando que a obra do poço artesiano do povoado estava 

paralisada. Disse que esteve na Assembleia em busca de apoio de deputados que já 

foram votados no município, para tentar buscar uma solução para a questão da obra, 

mas que não obteve apoio. Disse que procurou um ex-secretário e que conseguiu marcar 

uma reunião na Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). Disse que foi atendido na SAF 

e que recebeu a informação que falta documentação do terreno onde o poço está sendo 

escavado, bem como de outros poços. Disse que é preciso que o município peça a 

desapropriação dos terrenos para que as obras tenham continuidade. Disse que os três 

poços que precisam de documentação são: Cabeceiras, Bairro Cidadão e Onça. 

Cobra disse que esteve em São Luís buscando e reivindicando. Disse que contou com o 

apoio do Adelmo Soares para conseguir marcar algumas reuniões. Disse que se os 

servidores da Caema não vierem ao município, conforme combinado, ele voltará a São 

Luís para continuar reivindicando.  

Cobra disse que a quantidade de impostos no Brasil é muito grande. Disse que acha a 

greve dos caminhoneiros válida, pois o combustível produzido no Brasil é vendido para 

o exterior mais barato do que para o consumo interno. Disse que é muito imposto sendo 

direcionado para poucas mãos, para ser desviado. Disse que apoia a manifestação dos 

caminhoneiros. Disse que o presidente deve baixar o preço dos combustíveis, baixando 



os impostos.  Disse que não se conforma com injustiças. Disse esperar que o país tenha 

um presidente que se preocupe com os pobres, com a saúde e a educação.  

Cobra disse que a lei do desarmamento só desarmou o cidadão, que os bandidos 

continuam armados. Disse que é preciso haver mobilização para que a lei seja justa. 

Disse que é favorável que o cidadão de bem possa ter e portar arma. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que se preocupa muito com 

água. Disse que é louvável a preocupação do vereador Cobra quanto a questão. Disse 

acreditar que em breve haverá problemas de abastecimento de água no Município. 

Pediu que o presidente envie oficio à Caema informando sobre um cano estourado no 

Bairro Vila Esperança. 

Maurício Dião disse que a estrada que dá acesso ao Senhor Felix Alexandre, e a outros 

moradores da região ele mora, precisa de melhorias. Disse que a estrada do Bacuri e a 

que dá acesso ao Cachoeira,  via  estrada da Palmeiras, também precisam de melhorias.   

Maurício Dião Disse que os caminhoneiros estão certos em reivindicar. Disse que os 

caminhoneiros carregam o Brasil nas costas. 

Maurício Dião questionou sobre a operacionalização do SAMU, pois recebeu a 

informação que não está funcionando. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – cumprimentou toda a 

comissão técnica da seleção de futebol de São Raimundo das Mangabeiras. Disse que a 

seleção ganhou por  3x1 jogo disputado nesse domingo, pela Copa Sul do Maranhão de 

Seleções. Disse que, como a seleção tinha perdido por 3x1 o primeiro jogo, a partida foi 

para os pênaltis e a seleção terminou sendo eliminada. Disse que Mangabeiras ficou 

entre as 8 melhores seleções do sul do Maranhão. 

Júlio da Foto Layser pediu que o executivo providencie umas barras de ferro e um 

serralheiro para que seja feita uma mini academia para ser usada pelos policiais e a 

população que desejar, pois será instalada em um terreno ao lado do quartel. 

Júlio da Foto Layser parabenizou ao vereador Cobra por ter ido à Caema para reivindicar 

a solução para o problema do abastecimento de água do município. Disse que não 

acredita mais nas promessas dos diretores da Caema de que solucionarão o problema. 

Disse que o governador esteve no município durante a Agritec, mas não tocou no 

assunto. Disse que se os vereadores tivessem tido a oportunidade de se pronunciarem 

durante a vinda do governador, ele teria cobrado solução para o problema. 

Júlio da Foto Layser parabenizou todos os caminhoneiros pela greve. Disse que no 

ultimo sábado foi realizada uma mobilização no Município em apoio à greve. Disse que 



os caminhoneiros estão representando todos os brasileiros. Disse que os caminhoneiros 

estão fazendo uma greve pacifica, sem confusão.  Disse que passou em um ponto de 

bloqueio em Balsas e que parabenizou muitos caminhoneiros. Disse que o monopólio 

da Petrobras tem que acabar.  Disse que a Petrobras está tendo lucro. Disse que o 

município tem uma usina de álcool, mas que esse álcool não é comercializado no 

município, tem que ser destinado à Petrobras antes de poder ser comercializado. Disse 

que o Presidente Temer não levou a sério a greve e que perdeu uma grande 

oportunidade.  

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – parabenizou a forma 

persistente com que o Vereador Cobra tem buscado resultados para a solução dos 

problemas de abastecimento de água de São Raimundo das Mangabeiras. Disse esperar 

que a persistência do vereador seja recompensada, mas que não acredita na melhoria 

dos serviços neste ano.  Disse, quanto a obra dos poços, que a paralização por conta de 

documentação irregular é algo estranho, pois a documentação é a primeira coisa a ser 

feita para que a obra inicie.  Disse que o caminho da desapropriação é mais complicado 

do que conseguir uma doação do terreno.  

Emir da Cerâmica disse que a greve dos caminhoneiros é um momento que tomou uma 

dimensão enorme por conta da escolha errada quanto ao modal de transporte. Disse 

que o Brasil tem cerca de 29 mil km de estradas de ferro, o que é bem inferior a muitos 

outros países, como Estados Unidos. Disse que no Brasil quase tudo é transportado por 

caminhão. Disse que a presença do estado em todos os segmentos econômicos é 

prejudicial. Disse que muitos se questionam sobre a utilidade do monopólio da 

Petrobras. Disse que a empresa já perdeu 34% de valor de mercado. Disse que quando 

as coisas vão mal na empresa quem paga a conta é o contribuinte. Disse que uma 

questão que precisa ser levada em conta é que hoje o estado brasileiro é enorme. Disse 

que 1% da população, que são servidores públicos federais, consomem 22% do 

orçamento do Governo Federal. Disse que um dos problemas do preço dos combustíveis 

está no valor dos impostos cobrados. Disse que a população paga impostos abusivos 

sem reclamar. Disse que os 46 centavos que o governo prometeu reduzir nos 

combustíveis vai ser pago pelo povo.  Disse que a carga tributária sufoca toda a 

população. Disse que o povo trabalha cinco meses por ano para pagar tributos. 

Emir da Cerâmica disse que a classe política enfrenta uma grande rejeição da população. 

Disse que o povo ainda não tem um presidenciável que mereça a sua atenção. Disse que 

existe um desgaste enorme do judiciário. Disse que no executivo o presidente da 

república é o mais odiado da história. Disse que se a greve dos caminhoneiros continuar, 

e se outras categorias aderirem, é possível que a queda do presidente seja articulada 

pelo presidente da Câmara. Disse que existe no submundo da política pessoas 

interessadas apenas no poder, deixando a população em último plano. Disse que o 

cenário é de estrangulamento, sem nenhum respeito às instituições.  



Ordem do Dia 

Projeto de Lei Nº 004/2018, que cria o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e 

dá outras providências.  

Projeto de Lei Nº 005/2018, que cria o Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas e dá 

outras providências. 

Projeto de Lei Nº 006/2018, que estabelece diretrizes sobre a criação do Conselho 

Escolar Sobre Drogas em todos os estabelecimentos de ensino de São Raimundo das 

Mangabeiras e Selo Escola Consciente e dá outras providências. 

Emir da Cerâmica disse, quanto ao projeto que cria as Políticas Sobre Drogas, que o 

artigo 2, que indica as fontes de recursos para o fundo, diz que podem ser dotações 

especificas e créditos adicionais a ele destinados, o que acredita que deverá ser feito 

posteriormente. Disse acreditar deveria estar presente à sessão, no mínimo, o 

Secretário de Saúde. Disse que fica preocupado quando se cria políticas sem saber de 

onde virá o recurso. Disse que o projeto chegou à câmara de forma atropelada. Disse 

que seria preciso saber de onde viriam os recursos e quanto seria necessário para a 

efetividade das leis propostas.   

Emir da Cerâmica disse, quanto ao projeto que cria o Conselho Sobre Drogas, que na 

composição do Conselho, haveriam os membros do executivo e da sociedade civil. Disse 

que gostaria de trocar os membros de sindicatos, federações e associações por 

representantes dos pais de alunos, o que considera que seria melhor para o conselho.  

Disse que os membros do conselho devem se identificar com o mesmo. 

A proposta do Vereador Emir, de trocar os membros de sindicatos, federações e 

associações por representantes dos pais de alunos, foi aceita pelos demais vereadores 

e incluída no projeto. 

Emir da Cerâmica disse, quanto ao projeto que cria os conselhos nas escolas, que é algo 

que precisa ter um engajamento voluntário e não impositivo, principalmente quanto às 

escolas privadas, do estado e federal. 

Cobra disse que os projetos são importantes. Disse que os projetos não devem ser 

encaminhados à Câmara de forma apressada, pois os vereadores precisam analisa-los 

com cuidado, para saber de onde virão os recursos e como serão executados.  Disse que 

a questão das drogas é algo muito preocupante. Disse que apoiará os projetos em 

tramitação. 

A Sessão Ordinária foi encerrado e em seguida foi aberta uma Sessão Extraordinária 

para a votação dos projetos de Leis Nº 004/2018, Nº 005/2018 e Nº 006/2018 

Votações: 



Projeto de Lei Nº 004/2018, que cria o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e 

dá outras providências.  

Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa 

Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Pereira-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio 

Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Mauricio Pinto de Sousa-Sim; 

Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim. 

Aprovada por unanimidade, com 09 votos. 

Projeto de Lei Nº 005/2018, que cria o Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas e dá 

outras providências. 

Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa 

Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Pereira-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio 

Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Mauricio Pinto de Sousa-Sim; 

Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim. 

Aprovada por unanimidade, com 09 votos. 

Projeto de Lei Nº 006/2018, que estabelece diretrizes sobre a criação do Conselho 

Escolar Sobre Drogas em todos os estabelecimentos de ensino de São Raimundo das 

Mangabeiras e Selo Escola Consciente e dá outras providências. 

Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa 

Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Pereira-Sim; Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio 

Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-Sim; Mauricio Pinto de Sousa-Sim; 

Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim. 

Aprovada por unanimidade, com 09 votos. 

Considerações finais 

Júlio da Foto Layser convidou os vereadores para participarem de uma programação do 

PC do B de Balsas, no dia 04 de junho, com a presença dos pré-candidatos ao senado  

Weverton Rocha e Eliziane Gama. 

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  


