
 

Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora da Câmara de São Raimundo das 

Mangabeiras no dia 07 de janeiro de 2019. 

Foi realizada na segunda-feira, 07 de janeiro, Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras para o biênio 2019-2020. 

Estavam presentes os vereadores (as): Catré, Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, 

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

Foi justificada a ausência do Vereador Cobra, do Vereador Ailton Costa, da Vereadora 

Alessandra Alvarenga e da Vereadora Darleia Oliveira.  A Vereadora Alessandra não 

pôde comparecer à sessão e fará o juramento de posse na primeira sessão ordinária do 

ano, que será realizada em fevereiro. 

A Sessão contou com a presença do Procurador Geral Município, que também 

representou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Georgio Miranda Maia, e do 

Comandante da Polícia Militar no Município, Major Rogério. 

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 pedindo que fossem executados os hinos Nacional e do Município. Em 

seguida, seguiu-se o juramento de posse dos membros da mesa presentes:  Irmão 

Leonardo, presidente; Emir da Cerâmica, vice-presidente; e Júlio da Foto Layser, 

primeiro secretário. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – parabenizou os membros 

da Mesa Diretora que tomaram posse. Disse que votou no presidente Irmão Leonardo 

acreditando que o mesmo realizará uma boa administração, acreditando no seu 

potencial, na sua força de vontade e acreditando que o mesmo se empenhará ainda 

mais neste mandato que se inicia. 

Emerson Cardoso disse que ele e o vereador Emir têm se empenhado bastante para 

fazer com que as pessoas compreendam o papel dos vereadores e vejam os esforços 

dos vereadores. Cumprimentou todos os vereadores presentes. Parabenizou o 

comandante da Polícia Militar, Major Rogério, pelo trabalho que desempenha em prol 



da segurança pública do Município. Parabenizou o Procurador Geral do Município, 

Georgio, pelo trabalho à frente da Procuradoria Geral do Município. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que é uma honra 

compor a Mesa Diretora como 1° Secretário. Disse que o presidente Irmão Leonardo é 

um vereador acessível e que respeita as posições de cada vereador, defendendo a casa 

e o poder legislativo em primeiro lugar. Agradeceu às palavras do vereador Emerson de 

apoio à mesa diretora e à postura de cada membro da mesa.  Cumprimentou todos os 

vereadores presentes. 

Júlio da Foto Layser disse que  é um defensor dos vereadores e que sempre defende e 

busca explicar à população o papel do vereador. Disse que costuma comprar briga 

quando ver alguém atingindo a honra de qualquer vereador. Disse que busca honrar e 

respeitar cada função que assume. Disse que já viu casos de pessoas que acham que o 

papel do vereador seria fazer obras e que não é isso, mas que o papel do vereador é 

cada vez melhor entendido. Parabenizou o vereador Irmão Leonardo por continuar à 

frente da presidência.  Desejou que seja um ano de muitas conquistas e de muito 

trabalho em apoio ao povo. 

Júlio da Foto Layser disse que conversou recentemente com o prefeito  e que o mesmo 

disse que o objetivo primordial neste ano será melhorar as estradas vicinais do 

município. Disse que um cronograma está sendo fechado para iniciar a recuperação das 

estradas. 

Major Rogério – Comandante da Polícia Militar em São Raimundo das Mangabeiras – 

Disse que é a Polícia Militar se sente satisfeita em participar da cerimonia de posse da 

Mesa Diretora. Disse que tem o entendimento de que não é fácil assumir uma gestão de 

um órgão. Disse que a mesa foi eleita democraticamente, mas sem unanimidade, e que 

isso é positivo, pois ter oposição é algo saudável na democracia, pois ajuda a fazer com 

que as ações sejam constantemente realinhadas. Disse que a Polícia Militar faz a sua 

parte, embora muitas vezes esse trabalho não seja compreendido em um dado 

momento, mas que é importante para produzir bons frutos. Disse observar que essa 

falta e compreensão também ocorre com o trabalho dos vereadores. Desejou ao 

vereador Irmão Leonardo, e a todos os membros da mesa, que cada um busque ser a 

sua melhor versão, para que a sociedade compreenda cada vez mais o papel do vereador 

e da Câmara. 

Georgio Miranda Maia – Procurador Geral do Município e representante da OAB – Disse 

que sempre enaltece os nomes dos vereadores por onde passa. Disse observar o 

município melhorando a cada dia, tanto no legislativo quanto no executivo. Parabenizou 

o vereador Irmão Leonardo pelo trabalho que desempenha à frente do poder legislativo.  

Desejou que a Mesa tenha sucesso no mandato que se inicia. 



Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – agradeceu a todos os 

vereadores que elegeram a mesa e disse que é importante também aqueles que não 

votaram favoráveis à mesa ou que se abstiveram, pois a democracia deve dar espaço 

também às oposições. Disse que é preciso levar em conta a dedicação que o vereador 

Irmão Leonardo tem para com o exercício da Presidência da Câmara e que se sente 

confortável em fazer parte da mesa e em servir ao lado dos demais membros.  

Emir da Cerâmica disse que é defensor de uma mudança na forma como a Câmara se 

dirige ao público e sobre como se posiciona quanto aos problemas que agravam o 

município, bem como na forma de propor a solução desses problemas. Disse que os 

vereadores são alvos de comentários nas redes sociais, alguns comentários com 

fundamentos e outros feitos por pessoas que visam apenas denegrir a imagem dos 

vereadores.  Disse que a ideia é fazer com que todas as iniciativas da Câmara se tornem 

públicas de forma mais dinâmica, para que a sociedade acompanhe e conheça o 

trabalho dos vereadores.  

Emir da Cerâmica disse o país vive uma ruptura do que considera uma convivência 

indecente com o crime organizado promovido por alguns governos, que decidiram ter 

uma convivência harmoniosa com o crime, uma pacto de não agressão, como ocorreu 

no Rio de Janeiro, onde o crime tomou de conta das favelas. Disse que o crime 

organizado se ampliou e ganhou força em várias partes do país. Disse que é preciso 

cuidar bem da segurança pública em Mangabeiras para que não ocorra o que já ocorreu 

em várias cidades, com o crime cada vez mais forte. Disse que Mangabeiras é uma 

cidade segura e que o combate e a repressão ao crime organizado deve ser incisivo. 

Emir da Cerâmica disse o governo municipal resolveu modificar a sua forma de 

administrar os recursos do Município. Disse que todos os governos estão convivendo 

com o dilema de como equilibrar receitas e despesas. Disse que a crise econômica 

agravou a escassez de recursos. Disse que dentro do município existem desafios no 

sentido de buscar atender demandas que tenham um alcance coletivo maior, como o 

problema das estradas vicinais. Disse que os recursos do município estavam bastante 

comprometidos com a folha de pagamento e que é preciso enxugar a máquina para que 

determinadas obras estruturantes possam ser realizadas, como a recuperação das 

estradas vicinais e de pontes. Disse que entre uma demanda pessoal e uma demanda 

coletiva ele é favorável ao atendimento da demanda coletiva. Disse que neste ano as 

chuvas não estão ajudando na produtividade das lavouras e que essa falta de chuvas 

poderá comprometer tanto as grandes lavouras quanto as pequenas. Disse acreditar 

que os vereadores devem se guiar pela defesa do coletivo. 

Irmão Leonardo agradeceu aos vereadores pela sua recondução à Presidência da Mesa 

Diretora, de forma especial os membros da Mesa Diretora. Comentou sobre as 



articulações realizadas para que a chapa fosse eleita. Agradeceu ao apoio do Prefeito 

Municipal e do Vice-prefeito à eleição a mesa. 

Irmão Leonardo disse que, como presidente, está no cargo para servir com muita 

responsabilidade, para dizer o que é possível e o que não é possível de forma clara. Disse 

que fará uma mandato dividindo responsabilidades.  Disse que pretende buscar 

melhorar a forma de fazer com que as ações da Câmara e dos vereadores sejam 

comunicadas à população. Disse que os vereadores mantêm uma convivência cada vez 

melhor entre si. Disse que tem a intensão de criar uma Diretoria de Comunicação e 

Transparência para melhorar a comunicação entre a Câmara e a Sociedade. Disse que 

todas as ações da Câmara serão disponibilizadas no site oficial da Câmara, que deverá 

passar por mudanças. 

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/

