Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 10 de
setembro de 2018.
Foi realizada na segunda-feira, 10 de setembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara
de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes
os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Emerson Cardoso,
Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício Dião e Nonato da
Papelaria.
Justificada a ausência da Vereadora Darleia Oliveira.
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 fosse feita a leitura da ata da sessão anterior e fez leitura das
correspondências.
Irmão Leonardo parabenizou à escola São Raimundo Nonato e à Policia Militar pelas
apresentações no dia 07 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Disse que o
evento foi muito bonito e muito bem organizado. Parabenizou a Diretora da Escola,
Teresa Selene Rocha, bem como a todos os servidores envolvidos no Evento.
Parabenizou ao Major Rogério, Comandante da Polícia Militar no Município, bem como
a todos os policiais militares pela participação nas comemorações do 7 de setembro.
Foi facultada a palavra aos vereadores. Em virtude de um problema com a climatização
do Plenário da Câmara, não houve manifestação dos vereadores presentes.
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

