
   

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 23 de 

novembro de 2020. 

Foi realizada na segunda-feira, 23 de novembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2020. Estavam presentes 

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

Emerson Cardoso, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da 

Papelaria.  Foi justificada a ausência do vereador Emir Alencar. 

Presentes à Sessão o Prefeito Eleito, Accioly Cardoso, e os Vereadores Eleitos: Diogo 

Botelho, Marinilde do Franco, Oscimar Guida e Pedro Violão. 

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

Leonardo de Sousa Santos (PSB) 

O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo 

– abriu a sessão pedindo que fosse feita  a leitura da ata da Sessão Anterior.  

Irmão Leonardo comunicou que a presença dos eleitos à sessão se deve a um convite 

feito pela mesa diretora. Lembrou que é a primeira sessão ordinária após o processo 

eleitoral. Mencionou que cada vereador eleito recebeu uma cópia do projeto de lei 

orçamentária de 2021. Convidou os eleitos para que, caso desejem, se façam presentes 

às próximas sessões. Comentou que a previsão para a votação do orçamento é dia 14 

de dezembro. Informou que a mesa diretora realizará uma formação com os eleitos 

relacionada ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), que permite que os 

documentos produzidos pelos vereadores sejam tramitados online, bem como 

possibilita todo o acompanhamento da atividade parlamentar pela internet. 

Pedro Violão – Vereador Eleito – agradeceu a Deus por ter a oportunidade de 

representar o povo a partir de 2021, bem como a cada cidadão que votou nele. 

Mencionou que quer honrar os 710 votos e a todos os eleitores com um trabalho 

dedicado em defesa dos mais humildes e necessitados, reivindicando aquilo que a 

cidade precisa e merece. Parabenizou a todos que foram eleitos e reeleitos e desejou 

um bom trabalho a todos. 

Marinilde do Franco – Vereadora Eleita – agradeceu a Deus por ter sido eleita. Ponderou 

que a vereança é um cargo de  muita responsabilidade, que vai trabalhar para honrar os 



compromissos de campanha e que espera contar com o apoio e compreensão de todos 

os colegas vereadores, que espera contar com ajuda de todos para adquirir experiência 

no mandato. Reforçou que o seu compromisso é lutar pelo bem do povo. 

Emerson Cardoso (PSD) 

O vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – comentou sobre o 

processo eleitoral, mencionando foram extraídas muitas coisas boas, mas também 

coisas ruins ao longo do processo, como o problema da violência. Fez critica à força 

policial do município que não compareceu a nenhum dos comícios, tanto de um lado 

como do outro, no tocante a ter uma viatura com o giroflex ligado para inibir ações de 

marginais, o que deixou os eventos descobertos. Comentou que a cidade passa por um 

momento difícil com relação à segurança pública. Informou que encaminhou oficio ao 

comandante do 4° Batalhão de Policia Militar questionando sobre a ausência dos 

policiais nos comícios e indagando quem é o comandante da 3ª Companhia de São 

Raimundo das Mangabeiras. Ponderou que algumas questões precisam ser esclarecidas 

pela Polícia Militar no tocante ao policiamento no município. 

Emerson Cardoso deu boas vindas aos vereadores eleitos. Ponderou que vai dar os 

parabéns quando os mesmos começarem a atuar e ver os resultados do mandato.  

Desejou sucesso a todos os eleitos. Comentou que todos os vereadores serão cobrados 

por questões que não estão dentro da capacidade de atuação do vereador. Lamentou 

que os vereadores sempre sejam rotulados, por parte da população, como ineficientes, 

dentre outros adjetivos. Ponderou que a Câmara nunca mediu esforços para cobrar 

soluções para os problemas do município. 

Emerson Cardoso mencionou que São Raimundo das Mangabeiras está abandonada às 

traças. Citou que durante o período eleitoral uma ambulância foi apreendida pela Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) porque estava sem placa, com os documentos atrasados. Disse 

que saiu na internet fotos do carro em cima de um guincho, o que representa uma 

cidade que não tem mais prefeito atuando de fato, apenas no papel.  

Emerson Cardoso disse torcer para que a nova administração faça diferente. Mencionou 

que também ainda não dará parabéns ao prefeito eleito, por enquanto apenas boas 

vindas e que avaliará o seu trabalho no mandato.  Parabenizou os vereadores reeleitos, 

pois já conhece o trabalho de todos. 

Cobra (PSB) 

Luís Gomes Costa – Cobra – agradeceu a Deus pela vitória na eleição e a todos que 

contribuíram com a campanha, que acreditaram na competência e trabalho do vereador 

Cobra, lhe garantindo a reeleição. Mencionou que existiam muitas pessoas que torciam 

para a sua derrota, mas que ele não guarda magoa de ninguém. Afirmou que vai 

continuar defendendo o povo e que não vai decepcionar. Citou que continuará lutando 

pela solução do problema de água no município, uma luta que ele vem travando há 



muito tempo. Agradeceu ao Vereador Emir e a Nildes, que batalharam junto com ele na 

eleição, pois foram os únicos candidatos do partido. A Soma dos votos de todos garantiu 

a eleição dele e que todos já sabiam que apenas um seria eleito. Agradeceu aos 472 

votos que o levaram a conquistar mais um mandato.  

Cobra disse que acreditou nos planos de governo do Accioly e que por isso ajudou a 

conseguir votos para o mesmo. Disse esperar que ele cumpra com o seu plano de 

governo e que faça um bom trabalho pelo povo. 

Cobra fez questionamento quanto à limpeza pública da cidade, pois está deixando a 

desejar. Disse que o povo não pode pagar por isso. 

Darleia Oliveira (PSD) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Costa – Darleia Oliveira – desejou boa sorte a todos os 

eleitos. Mencionou que passou quatro anos fazendo requerimentos, cobrando, mas que 

o povo sempre questionava onde estavam os vereadores, e que ela sempre respondia 

que os vereadores têm o poder de cobrar, mas que cabe ao executivo resolver os 

problemas. Desejou que o novo prefeito faça uma boa gestão e que Deus guie os seus 

passos. Comentou que vai continuar apresentando as demandas do povo e defendendo 

que os problemas sejam solucionados.  Disse esperar que o povo volte a sorrir com a 

gestão de Accioly. Defendeu que seja dada prioridade à área da saúde. 

Maurício Dião (PSD) 

O Vereador Maurício Pinto de Souza – Maurício Dião – disse aos eleitos e reeleitos que 

terá início uma nova batalha junto com o novo prefeito, Accioly Cardoso, para mudar 

algumas coisas para a melhoria do município. Agradeceu a todas as 617 pessoas que 

votaram, confiaram nele e o reconduziram à Câmara. Mencionou que a Câmara é 

atuante e que continuará atuando em defesa do povo. Fez questionamento sobre a 

limpeza da cidade, algo que está preocupante, principalmente agora que está iniciando 

o período chuvoso.  

Júlio da Foto Layser (PCdoB) 

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – parabenizou os vereadores, 

eleitos e reeleitos, pela vitória na eleição, bem como ao prefeito Accioly Cardoso. 

Parabenizou a justiça eleitoral pela condução do processo, que transcorreu de forma 

tranquila, sendo o único problema a demora na apuração, um problema que afetou todo 

o país.  

Júlio da Foto Layser informou que entrou em contato com o proprietário da empresa 

responsável pela limpeza pública e que o mesmo informou que os funcionários entraram 

em greve porque querem que a empresa faça os acertos. Mencionou que o mesmo disse 

que sempre paga corretamente e que no dia 10 de dezembro acertará com todos os 

funcionários. Comentou que a cidade realmente está suja, mas que os serviços estão 



sendo retomados. Ponderou que houve um relaxamento quanto a limpeza e que esse é 

um dos desafios para o próximo prefeito. Opinou que o município precisa aumentar suas 

arrecadações próprias, o que ajudaria a manter a cidade mais limpa. Citou o exemplo do 

IPTU, que não é cobrado da forma que deveria ser. 

Júlio da Foto Layser comentou sobre a questão da segurança pública, mencionando que 

a PM só conta com uma viatura na cidade, o que complica a atuação dos policiais. Disse 

que algo que poderia melhorar a segurança no município seria a criação de uma 

Companhia Independente da PM, o que faria com que tivesse mais recursos. 

Parabenizou a PM pelos resultados das ações em coibir os atos criminosos que 

ocorreram na cidade nas últimas semanas, incluindo homicídios e assaltos à mão 

armada.  

Júlio da Foto Layser manifestou alegria e satisfação em estar fazendo um discurso de 

agradecimento pela quarta vez como vereador eleito. Comentou que uma eleição é 

muito difícil e que é preciso trabalhar dia e noite até o último dia de campanha. 

Mencionou que a Câmara comprovou que é atuante e que tem o respeito da sociedade, 

pois dos sete vereadores que disputaram a eleição, seis foram reeleitos, e que o 

vereador Emir não foi reeleito por conta de uma conjuntura do partido, mas que teve 

votos suficientes para ser eleito. Comentou que durante a campanha teve candidatos 

que falavam mal dos vereadores de mandato, mas que ficou comprovado que a Câmara 

trabalha e que os vereadores atuam em defesa do povo. Mencionou que muitos 

candidatos apareceram como salvadores da pátria e prometendo coisas que não são de 

competência do cargo de vereador. Disse que fez uma campanha sem falar mal de 

ninguém. Afirmou ao prefeito eleito, Accioly Cardoso, que o mesmo pode contar com o 

voto dele nos projetos que forem para o bem do povo. Parabenizou Accioly por 

organizar um grupo político unido e forte para vencer as eleições. Mencionou que 

algumas pessoas não aceitam o resultado das eleições e ficam inventando história, 

inclusive com o nome dele, mas que ele tem a consciência tranquila. Disse desejar que 

Accioly acerte e que cidade ganhe.  Agradeceu a Deus e a todas as pessoas que votaram 

nele.  

Accioly Cardoso – Prefeito Eleito – agradeceu a Deus por tê-lo protegido durante toda 

essa caminhada, que começou em fevereiro com muito diálogo. Disse que tem muito a 

agradecer a Deus por tudo. Afirmou que vai manter um relacionamento de cordialidade 

com a Câmara. Disse que está pronto para gerir bem a cidade, mas que sabe que não vai 

administrar só, que vai precisar da colaboração e ajuda de todos os vereadores, tanto 

os que foram eleitos com ele como os que não foram.  Mencionou que a Câmara tem 

que manter a sua independência e atuar com autonomia, algo que a população precisa, 

pois uma câmara que atua fiscalizando com responsabilidade faz bem para toda a 

sociedade.  

Accioly Cardoso comentou que vai trabalhar para enfrentar os problemas que foram 

mencionados durante a sessão, bem como outros problemas que não foram citados. 



Citou que trabalhará para melhorar a limpeza da cidade, resolver a questão do 

matadouro público, promover melhorias na saúde e na segurança pública. Informou que 

vai atuar para transformar Mangabeiras em uma microrregião de saúde, 

descentralizando alguns serviços que hoje só tem em Balsas, atendendo os municípios 

circunvizinhos de Sambaíba, Loreto e São Felix de Balsas. Na área da segurança, vai lutar 

para que seja criada uma companhia independente e delegacia regional para a polícia 

judiciária. Lamentou casos de violência ocorridos no município recentemente. 

Mencionou outras ações que pretende implementar, como criar o plano de resíduos 

sólidos e o plano diretor do município. 

Accioly Cardoso convidou a todos para a cerimônia de diplomação, que será no dia 10 

de dezembro, e a posse no dia 1° de janeiro. Desejou que todos coloquem Mangabeiras 

sempre em primeiro lugar.  

Accioly Cardoso reafirmou compromisso com a melhoria das estradas vicinais. Se 

comprometeu em comprar novos aparelhos para o hospital e postos de saúde, como 

computadores, grupo gerador para o hospital, aparelhos de ultrassonografia, um raio-x, 

aparelho de endoscopia e outros. Informou que vai fazer economia no início do mandato 

para poder comprar equipamentos para o hospital, garantindo assim tratamentos mais 

dignos ao povo.  

Accioly Cardoso agradeceu ao convite feito pelo presidente da Câmara para que ele 

estive na sessão.  

Irmão Leonardo mencionou que o prefeito eleito é preparado, com muita vivência na 

vida pública, tendo condições para fazer um excelente mandato. Desejou sucesso ao 

Accioly no mandato que iniciará no dia 1° de janeiro de 2021. Disse ter a esperança de 

que Mangabeiras continue avançando. Mencionou que a quantidade de vereadores 

reeleitos mostra que a Câmara não estava alheia aos problemas do povo. Ponderou que 

infelizmente não é possível resolver todos os problemas pessoais das pessoas,  que o 

papel da política é resolver os problemas coletivos.  

Irmão Leonardo Informou que terá agenda em Brasília na próxima semana, onde serão 

tratados de assuntos importantes para a cidade, como a questão dos precatórios do 

FUNDEF e de uma Ponte sobre o Rio Neves no IFMA, dentre outros assuntos. 

Considerações finais 

Accioly Cardoso comentou que a transição está ocorrendo bem, que o prefeito Rodrigo 

Coelho se colocou à disposição para fazer uma transição tranquila. Ponderou que vai 

propor alguns ajustes no projeto de lei orçamentária. Salientou que a transição vai trazer 

benefícios à população já no início da gestão.  

Emerson Cardoso mencionou que todas as cobranças necessárias foram feitas pelos 

vereadores ao longo dos mandatos, mas que a sociedade acabou por rotular os 

vereadores como inservíveis e isso se deve ao fato dos prefeitos não terem reconhecido 



o papel da Câmara como elo imprescindível para que as coisas ocorram. Salientou que 

todas as conquistas tem a participação dos vereadores. Pediu ao prefeito eleito que o 

mesmo não cometa o erro de deixar de reconhecer o papel dos vereadores e que 

sempre lembre que as conquistas tem o empenho dos vereadores. 

Júlio da Foto Layser fez relato de atitude que observou em dois prefeitos de Balsas, 

Rochinha e Erik, que reconheceram atuações de vereadores em ações públicas que 

executaram. Desejou que os requerimentos dos vereadores sejam respondidos pelo 

novo prefeito, pois é algo que não vem ocorrendo há muito tempo no município. 

Parabenizou o entendimento que está ocorrendo na transição, algo que não ocorre em 

muitos municípios.  

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.  


