
 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 18 de março 

de 2019. 

Foi realizada na segunda-feira, 18 de março, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes os 

vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, 

Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da 

Papelaria. 

Foi justificada a ausência do Vereador Irmão Leonardo, Presidente da Mesa Diretora. 

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

Emir Ferreira de Alencar (PDT) 

O Vice-Presidente da Mesa Diretora, vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar 

– presidiu os trabalhos e abriu a sessão pedindo que fosse feito um minuto de silêncio 

em virtude do falecimento do senhor Edivaldo Carreiro dos Santos, pai do Vereador 

Irmão Leonardo; em seguida pediu que fosse feita a leitura da ata da Sessão Anterior e 

das correspondências. 

Foi feita a leitura de oficio da Secretaria Municipal de Educação encaminhando cópia do 

Documento Curricular do Território Maranhense para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), UNDIME-MA, 

UNCME-MA e CEE-MA. 

Foi feita a leitura de moção de pesar em virtude do falecimento do Senhor Edivaldo 

Carreiro dos Santos, pai do vereador Irmão Leonardo, ocorrido no dia 13 de março. 

Foi feita leitura da indicação n° 03/2019, dos vereadores Ailton Costa, Catré, Cobra, Emir 

Alencar e Júlio da Foto Layser, solicitando melhorias na estrada vicinal que liga o 

Povoado Vale Verde às comunidade Sitio Novo, passando por Sambaibinha, Cala Boca e 

Atoleiro. 

Grande Expediente 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  



O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que a Câmara está de 

luto pela perda do pai do presidente Irmão Leonardo, o Senhor Edivaldo. Disse que o 

sentimento dos vereadores é de pesar. Disse que o senhor Edivaldo era um homem 

simples e manifestou condolências a toda a família. 

Júlio da Foto Layser disse que participou, no último sábado, dia 16, juntamente com os 

vereadores Ailton, Catré, Cobra e Emir, de uma reunião no Povoado Sítio Novo para 

tratar sobre um empreendimento que visa usar a água do Riacho Riachão. Disse que a 

Secretária de Meio Ambiente, Joanice Costa, e o Secretário Municipal de Cultura, Jessé 

Resplandes, também participaram da reunião. Disse que a reunião foi muito boa e 

participativa e que os moradores gostaram dos encaminhamentos que foram feitos.  

Disse que ficou acertado que uma entidade, pessoa jurídica, como o sindicato, por 

exemplo, irá provocar o Ministério Público e que os vereadores provocarão a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente, que concedeu a licença do empreendimento. Disse que 

há um temor na comunidade de que o Riacho venha a secar com a utilização do pivô de 

irrigação captando água do riacho. Disse que cerca de 280 famílias dependem do Riacho 

Riachão e que os vereadores devem lutar para proteger o Riacho. Disse que o prefeito 

se comprometeu em participar da visita que os vereadores farão à Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente. Disse que ficou acertado, ainda, que os vereadores irão visitar o 

dono do empreendimento para, assim, ouvir os dois lados. 

Júlio da Foto Layser disse que os vereadores que foram à reunião no Povoado Sitio Novo 

estão apresentando indicação solicitando a melhoria da estrada vicinal que liga o 

Povoado Vale Verde às comunidade Sitio Novo, passando por Sambaibinha, Cala Boca e 

Atoleiro. Disse que é uma vicinal muito importante, que transporta muitos alunos do 

município, e que esse é dos motivos pelo qual a estrada precisa de reparos com 

urgência. 

Júlio da Foto Layser disse que no ano passado fez indicação para melhorias das ruas do 

bairro Mamão, que é um bairro novo. Disse que conversou com o prefeito e que o 

mesmo disse que as ruas foram abertas e que serão empiçarradas em breve. 

Maurício Dião (PV) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse que tem grande 

preocupação com relação as estradas vicinais. Disse que a estrada que dá acesso à 

localidade Lagoinha precisa de melhorias. Disse que é preciso tampar um buraco na rua 

dá acesso ao Bairro Olaria. 

Maurício Dião disse que a morte do senhor Edivaldo, conhecido por Negão, é uma perda 

muito grande. Disse que o mesmo era um companheiro e que toda a família vem 

sofrendo muito com essa perda. 



Maurício Dião pediu que sejam construídos quebra-molas na rua Gomes de Sousa. Disse 

que conversou com o prefeito e que o mesmo se comprometeu em fazer os quebra-

molas na rua. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – Se solidarizou com a 

família do Vereador Irmão Leonardo, pela morte do senhor Edivaldo, pai do vereador. 

Disse que a morte é um fator natural que todos irão enfrentar, mas que ninguém está 

preparado para ela, que causa um desequilíbrio emocional muito grande na vida dos 

familiares.   

Emerson Cardoso destacou que faz cinco anos da morte do seu pai, o ex-prefeito 

Francisco Cardoso da Silva. Disse que foi um homem que deixou o seu legado e o seu 

nome, um nome que nunca foi esquecido, nem pelos seus amigos políticos, tampouco 

pelos seus adversários políticos. Disse que o seu modelo de administração serviu como 

paradigma, pois o mesmo governou em tempos difíceis e que fez o possível com o que 

estava ao seu alcance. 

Emerson Cardoso disse, em alusão ao recente atentado ocorrido na cidade de 

Suzano/SP, que está preocupado com o comportamento dos jovens na atualidade. 

Questionou os valores que a vida passou a ter e de onde surgiu essa ideia maligna de 

ceifar vida de jovens em atentados, como o ocorrido. Disse que se pergunta, como pai 

de família, o que se passou na cabeça desses rapazes, o que faltou em suas vidas, que 

educação tiveram ao longo da vida. Disse que as coisas mudaram muito no 

comportamento dos jovens ao comparar os dias atuais com a sua época de adolescente. 

Disse que falta disciplina, respeito e, sobretudo, Deus na vida dessas pessoas. Disse que 

hoje em dia quem acaba educando é a televisão e o celular. Disse que vê relação entre 

a violência e a disseminação de jogos violentos entre os jovens. Disse que os pais devem 

acompanhar de forma mais próxima o dia a dia dos filhos. Disse que Deus passou a ser 

uma lenda e que as coisas tendem a piorar cada vez mais. Disse que as pessoas brigam 

pelo luxo, pela vaidade, pelo ter, pelo patrimônio, e que isso é preocupante. Disse que 

em Balsas teve uma pessoa que se manifestou dizendo que também iria fazer um ataque 

em uma escola, mas que a polícia agiu rápido e conduziu o responsável pelo comentário 

à delegacia. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – manifestou pêsames à família o Vereador Irmão 

Leonardo, pela morte do senhor Edivaldo, pai do vereador. Disse que a família perdeu 

uma pessoa muito importante, uma pessoa amiga, que soube viver e fazer suas 

amizades. Disse que foi muitas vezes à casa do mesmo e que ele se sentia feliz em 

receber os amigos. 



Cobra disse que foi muito válida a reunião realizada no povoado Sitio Novo, a convite 

do povo que se sente prejudicado por problemas ambientais observados no Riacho 

Riachão. Disse que nada é feito sem uma licença, mas que não se sabe até que ponto o 

uso da água está dentro da capacidade do Riacho. Disse que passou pelo riacho e que 

observou que a poluição é grande, que a qualidade da água não é boa para o consumo 

humano. Disse que os moradores recorrem aos vereadores porque estes são os 

representantes do povo e confiam que estes podem recorrer à Secretara de Estado do 

Meio Ambiente. Disse que os vereadores irão a São Luís para terem uma audiência na 

Secretaria de Meio Ambiente para solicitar uma vistoria no Riacho.  

Cobra disse que também observou, na reunião realizada no Sitio Novo, por parte de 

algumas pessoas, uma grande preocupação com a questão da reforma da previdência. 

Disse que é contra a reforma da previdência da forma que vem sendo conduzida. Disse 

que a reforma precisa ser feita, mas que é preciso que a mesma não prejudique quem 

tem direito adquirido. Disse que existem muitas irregularidades na previdência e que 

isso prejudica a todos.  Disse que é preciso cobrar dos deputados para que votem uma 

reforma da previdência justa. 

Darleia Oliveira (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – se solidarizou com a família 

do vereador Irmão Leonardo, pela morte do senhor Edivaldo. Lembrou que fazem cinco 

anos da morte do ex-prefeito Francisco Cardoso da Silva, ocorrida em 18 de março de 

2014. Disse que Cardoso foi um grande homem para São Raimundo das Mangabeiras, 

que tinha um jeito simples e carinhoso de fazer política. Disse que teve o prazer de 

conviver ao seu lado.  

Darleia Oliveira fez indicação verbal solicitando a troca da cadeira odontológica da 

Unidade Básica de Saúde Alice Farias, no Bairro Vila Cardoso. 

Emir Alencar (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir Alencar – manifestou condolências à família 

do Senhor Edivaldo, pai do vereador Irmão Leonardo.  

Emir Alencar disse que participou da reunião com parte da comunidade Sitio Novo sobre 

as questões ambientais do Riacho Riachão. Ele destacou alguns pontos da lei Federal 

9.433, de 08 de janeiro de 1997, citando pontos que tratam de licenciamento ambiental 

e como esses pontos podem favorecer as demandas da população que vive próxima ao 

Riacho Riachão. Disse que a lei disciplina todas as questões da política nacional de 

recursos hídricos. Disse que a partir da reunião, o proprietário do empreendimento vem 

fazendo defesa do licenciamento e dizendo que está tudo em conformidade com a lei. 

Disse que a outorga não é absoluta, pois deve atender de forma plena a legislação 

vigente. Disse que a outorga pode ser suspensa e citou algumas possibilidades, tomando 

por base a legislação. Disse que a baixa vazão do Riacho pode ser uma causa para a 



suspensão da outorga, pois o volume de água vem diminuindo ano após ano. Disse que 

muitas pessoas dependem do riacho. Disse que a população precisa se mobilizar para 

que consiga obter melhores resultados nas demandas pretendidas. Disse que defende 

que seja feito o pedido de suspensão temporária da outorga para que seja feita nova 

análise da capacidade do Riacho para receber o empreendimento.  

Emir Alencar disse que do último final de semana para cá anda cético com o futuro do 

país, pois observa que existe uma torcida de muitos para com o insucesso do Governo 

Bolsonaro. Disse que a gota d’água para a bancarrota do Brasil é não ter uma solução 

para a previdência. Disse que, caso não haja a reforma, os mais prejudicados serão os 

que já estão contribuindo com a previdência. Disse que a situação da previdência é algo 

que vem sendo postergada governo após a governo. Disse que, agora, ou faz ou a 

situação estoura.  

Considerações Finais 

Júlio da Foto Layser se manifestou sobre os cinco anos da morte do ex-prefeito 

Francisco Cardoso da Silva, ocorrida em 2014. Lembrou que Cardoso foi prefeito do 

Município por três mandatos. Disse que teve a oportunidade de conviver com o mesmo 

e que foi um dos homens que ficou para a história do município, tendo chegado ao 

município como policial, foi delegado e entrou na política, deixando um legado. 

Emir Alencar disse que Francisco Cardoso, a seu tempo, foi considerado um bom 

prefeito, fez sua história e ganhou seu espaço na vida pública, tendo sido útil para o 

município. 

Maurício Dião disse que o ex-prefeito Francisco Cardoso foi um companheiro. Disse que 

o mesmo foi prefeito três vezes e vice-prefeito no mandato do Zé Pedro. Disse que 

Cardoso fez muito pela cidade e pelo povo. Disse que, na história da política, Cardoso 

está junto com os grandes e com os fortes. Disse que entrou na vida pública através de 

Francisco Cardoso. Informou que a visita de sétimo dia do Senhor Edivaldo será na terça-

feira, 19 de março, às 17:30. 

Emir Alencar 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/

