
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 20 de março 

de 2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 20 de março, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2017. Estavam presentes os 

vereadores (as): Aílton Costa, Catré, Cobra, Darleia, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, 

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

Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga, que apresentou atestado 

médico. 

Fizeram parte da mesa, como convidados: Marenice Lima, presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Raimundo das Mangabeiras; Zé 

Filho, vereador no município de Loreto; e Zezeca Maia, chefe de gabinete do 

prefeito municipal. 

Registrada a presença do Procurador Geral do Município, Georgio Miranda Maia. 

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. Em 

seguida, Irmão Leonardo fez leitura das correspondências. 

Foi feita a leitura do projeto de lei complementar de nº 001/2017 e do projeto de lei nº 

008/2017. O projeto de lei nº 008/2017, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de São Raimundo das Mangabeiras e dá outras providências. O 

projeto de lei complementar nº 001/2017 altera a lei complementar nº 46, de 27 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do 

município de São Raimundo das Mangabeiras para dispor sobre as licenças de 

servidores e dá outras providencias. 

Irmão Leonardo comunicou o falecimento da senhora Helena Coelho, avó do 

vice-prefeito Junior Batateira, no domingo, 19 de março. 



Irmão Leonardo disse que o vereador Emerson Cardoso participou de um ato 

contra a reforma da previdência e que alguns participantes manifestaram 

interesse em participar da sessão, como a presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Marenice Lima. 

Irmão Leonardo fez informes sobre projetos em tramitação e previsão de 

projetos que poderão ser apresentados e discutidos ao longo do ano.  

Grande Expediente 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que falar do papel 

do vereador é algo que deve ser sempre repetido. Disse que o papel do vereador é 

fiscalizar os atos do executivo, elaborar leis e apresentar requerimentos em prol da 

melhoria do município. Disse que recebeu uma informação que o deixou 

desassossegado. Disse que descobriu que tem alguém que informa ao prefeito tudo o 

que é dito na câmara. Disse que, na sessão passada, falou sobre a questão da iluminação 

pública e que, no dia seguinte, a pessoa foi ao prefeito e disse: ‘olha ai o que teu 

vereador está fazendo’. Disse que os vereadores não são do Rodrigo, mas sim do povo, 

e que estão incumbidos de uma função constitucional. Disse que os vereadores não são 

inimigos do prefeito e que acredita no plano de administração do Rodrigo. Disse que 

cobra o que estiver errado, com ponderação e moderação.  

Emerson Cardoso parabenizou a iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores, professores 

do IFMA e da escola São Raimundo Nonato pela luta contra a reforma da previdência. 

Disse que o presidente Temer é um sujeito em que estava acreditando, mas que, na 

visão dele, cometeu um grande erro ao tentar emplacar a reforma da previdência. Disse 

que o projeto está além da realidade do país, que é um país grande onde falta tudo, 

educação, segurança e oportunidade de emprego. Disse que a proposta talvez fosse 

possível se fosse em um país diferente do Brasil, com melhores condições de vida. Disse 

que a proposta veio como um golpe fatal no brasileiro pobre. Disse que a proposta é tão 

indecente que quer cobrar contribuição de lavrador.  Disse que o presidente tem que 

entender que o Brasil não é um país de primeiro mundo, embora tenha todas as 

condições para ser. Disse que os maiores devedores e sonegadores da previdência são 

as grandes empresas. Lamentou o fato da manifestação contra a reforma da previdência 

realizada no município não ter lotado a praça do mercado. 

Emerson Cardoso disse que vai oficiar o secretário de saúde quanto a atuação dos 

agentes de saúde. Disse que muitas são as queixas das pessoas humildes sobre os 

agentes de saúde. Disse que conversou com uma senhora do interior que informou que 

a última vez que a agente de saúde foi à casa dela foi em 2011. Manifestou repúdio a 

esse tipo de situação. Disse que o agente de saúde é imprescindível e tem que trabalhar. 

Disse que vai pedir ao Secretário de saúde que averigue a situação.  



Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que é uma satisfação ter um plenário 

lotado. Disse que se o presidente da república se preocupasse em tirar as regalias do 

congresso não precisaria uma proposta de reforma da previdência como a apresentada. 

Disse que a reforma da previdência só prejudica os mais pobres. Disse que é preciso 

haver fiscalização sobre a sonegação de impostos.  Disse que se cada vereador se 

preocupasse com a reforma da previdência e mandasse mensagem para os deputados 

federais, a reforma não seria aprovada. Disse que estão querendo aprovar voto em lista 

fechada e que é contra, pois favorece quem já está no poder. 

Cobra disse que estava em Teresina e recebeu mensagem de uma pessoa cobrando 

iluminação pública. Disse que de lá mesmo ligou para o secretário de administração. 

Disse que o prefeito fica é alegre quando tem vereador preocupado com o povo. Disse 

que fez reivindicação das estradas vicinais, defendendo que as estradas sejam 

melhoradas e que foi informado que será colocado um transformador novo para 

melhorar a iluminação da Avenida Rodoviária. 

Cobra disse, quanto aos agentes de saúde, que foi votado salário para os coordenadores 

de agentes de saúde. Disse que os agentes de saúde têm coordenadores e que tem 

certeza que o secretário cobrará dos coordenadores. Disse que já recebeu reclamação 

quanto a agentes de saúde que não estão indo às casas. Disse fazer reivindicação de 

melhoria de qualidade de vida do povo não é ser adversário do prefeito. Defendeu o 

plano de cargos, carreira e salário dos servidores municipais.  

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – disse que é contra a reforma da 

previdência. Disse que a reforma é uma forma do governo não pagar aposentadoria para 

os trabalhadores. Disse que, no caso de muitos trabalhadores, é impossível a pessoa que 

não tem nem como comprar alimentação contribuir para a previdência. Disse que 

também recebeu informações sobre agentes de saúde que não visitam as casas. Disse 

que os vereadores tem que fiscalizar e buscar o que é melhor para o povo. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que é uma preocupação de 

todos a questão da reforma da previdência. Disse que é preciso acompanhar todos os 

passos do projeto, saber quem são os deputados favoráveis e contra. Disse que a pessoa 

quando chega a uma certa idade se preocupa em buscar o aposento e que observa a 

preocupação do Sindicato dos Trabalhadores com a reforma da previdência. 

Maurício Dião disse que é preciso recuperar um trecho de uma estrada chamada 

atoleiro da vaca morta, onde, na gestão passada, foi feito um bueiro, mas que o mesmo 

não está suportando a quantidade de água durante as chuvas. Disse que a limpeza 

pública está andando bem, mas que existe uma preocupação, pois os funcionários das 



limpeza estão levando os sacos onde o lixo está sendo acondicionado.  Disse que muitas 

pessoas não tem condições de comprar sacos de lixo recicláveis e que acondicionam o 

lixo em sacos de fibra. Pediu que a questão seja corrigida.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou o prefeito 

Rodrigo Coêlho, que completou 40 anos no domingo, 19 de março. Desejou que a 

administração tenha êxito. Manifestou pesar a toda a família Coêlho, em virtude da 

morte da dona Helena, avó do vice-prefeito, Junior Batateira. Disse que o prefeito 

Rodrigo Coêlho esteve em São Luís na última semana, onde foi recebido pelo governador 

Flávio Dino. Disse que o governador foi muito receptivo com o prefeito. Disse que a visita 

do prefeito Rodrigo ao governador foi destaque no Jornal Pequeno. Disse que o 

governador prometeu atender todos os pedidos do prefeito, que foram: uma 

ambulância, que deverá ser entregue em breve; cinco poços artesianos, dentre os quais, 

dois para região da Onça e um para a Pedra Grande e Região; A estrada vicinal ligando 

o município à Agro Serra, via Canto Grande, o que poderá gerar mais empregos no 

município; Uma viatura nova e uma motocicleta para PM; o programa Mais Asfalto; e a 

retomada da construção da escola do Povoado Vale Verde. 

Cobra – aparte – disse, quanto a estrada da Agro Serra, que em novembro esteve com 

o Dr Pedro, que fez a reivindicação da estrada. Disse que o Dr Pedro disse que com a 

estrada poderia aumentar em cerca de 600 a quantidade de funcionários do município 

trabalhando na empresa. 

Júlio da Foto Layser disse que o gestor já esteve em Brasília, em São Luís e que está 

empenhado em trazer melhorias para o município. Disse que esteve com o prefeito e 

cobrou iluminação pública e que o mesmo informou que já contratou um eletricista para 

cuidar da iluminação pública. Disse que conversou com o eletricista sobre o problema 

da iluminação da avenida Rodoviária e que o mesmo disse que um transformador 

queimou e que o prefeito está buscando uma solução para o problema. Disse que 

questionou também sobre a iluminação nas demais ruas e que foi informado que o 

processo de licitação para a compra de material elétrico está em andamento. 

Júlio da Foto Layser disse, quanto a limpeza, que também foi questionado sobre a 

questão dos sacos que estão sendo levados. Disse que o responsável pela empresa disse 

que os sacos bons estão sendo deixados e que os ruins estão sendo levados. Disse que 

o responsável informou ainda que tomará providências sobre o caso. 

Júlio da Foto Layser disse que é contra a reforma da previdência. Disse que o Brasil 

precisa de reformas, mas que o projeto deveria contemplar quem ainda vai ingressar na 

previdência. Disse que a proposta corta direitos adquiridos, o que é uma injustiça. Disse 

que, hoje, o período para requerer a contribuição mínima é 15 anos e que, pelo projeto, 

passará para 25 anos. Disse que não tem condições de uma pessoa da roça contribuir 

com 8% do salário mínimo. Disse que hoje o trabalhador rural não contribui, tem apenas 



que comprar a atividade rural. Disse que se for para ir para a rua ele irá. Disse a reforma 

é necessária, mas não do jeito que está. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

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

reforma da previdência vem desde o mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Disse que se atribui à previdência um rombo de 150 bilhões. Disse que o rombo 

é inflacionário, porque o governo por si só não tem como custear todas as despesas, o 

que faz com que os beneficiários sejam os investidores, que emprestam dinheiro para o 

governo. Disse que para a aposentadoria rural se atribui um rombo de 103 bilhões. Disse 

que quem assiste programas rurais viu que o nordeste passa por cinco anos de seca. 

Disse que o flagelo da seca foi minimizado e não se vê tanto a questão de retirantes e 

miséria como ocorria em secas do passado. Disse que essa amenização é atribuída à 

distribuição de renda ao homem do campo, inclusive a aposentadoria rural. Disse que 

em todos os estados, todo produto agrícola é tributado e que parte desses recursos vai 

para o Funrural. Defendeu que seja criado um fundo, a partir do Funrural, para custear 

a aposentadoria rural. Disse que seria preciso discutir e encontrar maneiras para atenuar 

a reforma. Disse que o campo tem contribuído muito para a melhoria do padrão de vida 

da sociedade urbana. Disse que o país envelheceu e que a tendência é menos 

contribuintes e mais pessoas beneficiárias. Disse que o Brasil envelheceu pobre, o que 

faz com que a distorção seja ainda maior. 

Emir da Cerâmica disse, quanto a estrada para a Agro serra, que o município tem um 

grande empregado isolado logisticamente. Disse que, há cerca de 12 anos, a Agro Serra 

tinha cerca de 300 pessoas com salários acima de 2400 reais e que essas pessoas tinham 

Balsas como dormitório, uma vez que o deslocamento para a cidade é mais fácil. Disse 

que a estrada interligando a empresa à sede do município é uma solução. Disse que a 

estrada vai servir não apenas para o deslocamento dos funcionários. Disse que gostaria 

que a estrada se tornasse uma realidade.  

Emir da Cerâmica disse acreditar que a reforma da previdência não será aprovada do 

jeito que foi apresentada. Disse que é preciso discutir a vocação econômica do 

município, buscar atrair investidores. Disse que o município tem grande potencial com 

relação ao agronegócio, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. 

Questionou se o gado que está sendo abatido no município está pagando imposto.  

Marenice Lima – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

São Raimundo das Mangabeiras – agradeceu aos vereadores que se manifestaram 

contra reforma da previdência. Disse que a previdência precisa de uma reforma, mas 

não a que foi apresentada. Disse que a reforma só veio para tirar direitos de todos os 

trabalhadores, de todas as categorias. Disse temer que a reforma possa passar.  Disse 

que, caso a reforma seja aprovada, a idade mínima para se aposentar passa a ser 65 

anos de idade para todos, homens e mulheres. Falou de pontos da reforma da 



previdência e os impactos da mesma. Disse que o trabalhador rural não tem condições 

de contribuir com a previdência. Solicitou à Câmara que faça um documento para 

encaminhar para a bancada de deputados federais do Maranhão, solicitando que os 

deputados não votem a favor da reforma da previdência. Disse que o movimento 

sindical está se mobilizando contra reforma da previdência. Disse que foi realizado ato 

contra a proposta em São Luís e em Balsas. Pediu o apoio de todos os vereadores. Disse 

que a população será afetada como um todo. Disse que seis deputados federais já se 

manifestaram contra a reforma da previdência. 

Zé Filho – Vereador no município de Loreto – disse que a reforma da previdência vai 

trazer sérios impactos. Disse que o maior impacto com a reforma é a volta da fome. 

Disse que se os direitos forem negados, situações de pobreza tendem a se agravar no 

país. Disse que a reforma prejudica também o comercio. Disse que em muitos 

municípios os recursos da aposentadoria são maiores do que o FPM. Disse que é preciso 

que a câmara envie o documento aos deputados federais, para que os mesmos não 

votem a favor da reforma da previdência. 

Considerações finais 

Irmão Leonardo disse que a mesa da câmara encaminhará nota aos deputados federais 

do Maranhão, para que votem contra a reforma da previdência. 

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/

