
  

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 24 de abril de 

2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 24 de abril, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de 

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

vereadores (as): Aílton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia, Emerson 

Cardoso, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser e Nonato da Papelaria. 

Justificada ausência dos vereadores: Emir da Cerâmica e Mauricio Dião. 

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. 

Irmão Leonardo registrou moção de condolências à família do Senhor Garcia, que 

faleceu no final de semana. 

Grande Expediente 

Alessandra Alvarenga (PCdoB) 

A Vereadora Alessandra Gomes Alvarenga Freire – Alessandra Alvarenga – informou 

que o programa de imunização já iniciou a vacinação contra a influenza, gripe. Disse que 

as pessoas devem procurar os postos de saúde. Disse que haverá um dia D da campanha. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse, quanto as reivindicações de melhoria das 

estradas vicinais, que o prefeito disse que já tinha autorizado o secretário de 

infraestrutura a identificar as estradas mais danificadas para que sejam recuperadas. 

Disse que sempre está preocupado com a questão das estradas vicinais, importantes 

para o escoamento da produção agrícola.  

 



Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que está ocorrendo na 

cidade a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe. Disse que o dia D da 

campanha será no dia 13 de maio. Disse que a campanha está ocorrendo nos postos de 

saúde. Disse que a dose da vacina na rede privada custa 173 reais. Conclamou a todos 

que estão na faixa etária da campanha a se vacinarem. 

Júlio da Foto Layser disse que esteve na procuradoria do município para saber como 

está o andamento do projeto de cargo, carreira e salários dos servidores. Disse que foi 

informado que em breve o projeto será enviado à câmara. Disse que o plano é uma 

conquista de todos os servidores. 

Júlio da Foto Layser disse que estará indo a Brasília para a Marcha dos Vereadores, que 

acontece todo ano em abril. Disse que vai ele, o vereador Cobra e o presidente Irmão 

Leonardo. Disse que uma das bandeiras que vai defender é o posicionamento contrário 

ao projeto da reforma da previdência. Disse que devido a pressões populares o 

presidente já recuou em alguns pontos e que é preciso que a população se mobilize 

mais. Disse que a Marcha contará com a presença de mais de mil vereadores de todo o 

Brasil. Disse que os vereadores também irão ao congresso cobrar cada deputado para 

que não votem a proposta da reforma da previdência como foi apresentada. Disse que 

alguns deputados maranhenses já se manifestaram contra a reforma, como o Deputado 

Rubens Junior. Disse que são 513 deputados e que os vereadores e o povo devem ficar 

atentos à questão. 

Júlio da Foto Layser manifestou condolências pela morte do senhor Garcia, sogro de um 

dos servidores da câmara, o Márcio Rego. 

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – questionou o Vereador Júlio, como 

líder do governo, se existe previsão de alguma providência da gestão quanto a uma 

epidemia de virose causada pelo mosquito, se tem algum carro para fazer dedetização, 

pois tem muitas pessoas se dirigindo ao hospital. Disse que as famílias estão sofrendo 

muito. 

Júlio da Foto Layser disse que o papel do líder do governo é mostrar as ações do 

governo, defendendo as ações e também para cobrar. Disse, quanto ao 

questionamento, que é papel de todos os vereadores procurarem a secretaria de saúde 

para buscar informações sobre os assuntos pertinentes ao órgão. Disse que essa 

epidemia, essa virose, não é novidade, que todos os anos as pessoas adoecem. Disse 

que vai levar o questionamento junto à secretaria e que vai buscar informação sobre a 

questão do carro fumacê. 

Darleia disse que a epidemia começou depois do acumulo de lixo na rua. Disse que agora 

que o lixo começou a ser coletado. Disse que no lixo a água se acumula. 



Júlio da Foto Layser questionou sobre como é possível comprovar que a doença é 

através do acumulo do lixo. Disse que não existe acumulo de lixo. Disse que a coleta teve 

início em meados de fevereiro. Disse que há na cidade buracos, que serão tapados 

depois do inverno, mato, que cresce rápido e é difícil de controlar nessa época, e a 

questão da iluminação pública, que está sendo resolvida. Disse que ninguém pode 

afirmar que a doença advém do lixo. Disse que essa é uma acusação muito grave. 

Cobra – aparte – disse que recebeu a informação que os dados sobre as doenças estão 

sendo repassados para os órgãos competentes e que, mediante o número constatado, 

o órgão destinará ou não o carro fumacê para combater o município. 

Alessandra – aparte – disse que muitas pessoas questionam sobre o carro fumacê. Disse 

que o problema da febre tem relação com o período das chuvas. Disse que o carro 

fumacê só é destinado ao município se os números de febre estiverem muito elevados. 

Disse que a liberação do carro é feita pelo estado. Disse que existe a possibilidade do 

carro ser liberado em maio para o município. Disse que as gestantes que tiverem febre 

devem procurar os postos de saúde que será feita a solicitação do exame de zika, exame 

que está sendo feito no município. 

Darleia disse que vereador está na câmara para apresentar os problemas do povo. Disse 

que se o povo está se sentindo prejudicado pela doença deve haver um esforço para 

que o carro fumacê atenda o município. 

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/

