
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 03 de 

setembro de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 03 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. 

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. 

Foi feita a leitura de convite da Secretaria Municipal de Educação convidando para as 

comemorações alusivas do Dia da Independência, no dia 07 de setembro, a partir das 

07 horas, com uma caminhada que sairá da Praça da Matriz. 

Foi feita leitura de nota da Secretaria Municipal de Educação informando à Câmara 

sobre os dados do IDEB obtidos pelo município no IDEB 2017. A Secretaria informou que 

o Município obteve o maior índice do IDEB na região, sendo 5,5 no Ensino Fundamental 

Menor e 4,4 no Ensino Fundamental Maior. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – parabenizou o Município 

pelo festejo do padroeiro. Disse que foi um festejo elogiado em todas as cidades 

vizinhas, um festejo bem organizado e bastante frequentando por pessoas de outros 

municípios. Disse que o festejo chamou a atenção e que acredita que o próximo será 

ainda melhor. 

Irmão Leonardo enfatizou que o festejo marcou a história do município e que 

movimentou a economia local. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  



O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que esteve em São Luís 

entre os dias 22 e 25 de agosto. Disse que participou de uma reunião com o Deputado 

Stenio Resende e que ele se comprometeu em vir para a cavalgada, mas que no dia 26 

o mesmo sofreu um acidente, ele e sua esposa, Andreia, que é candidata a Deputada 

Estadual. Disse que recebeu informação de que o deputado Stenio já recebeu alta e que 

a sua esposa já está sentindo as pernas. Disse que é um milagre de Deus. 

Júlio da Foto Layser disse que na mesma viagem a São Luís assistiu a uma audiência no 

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), acompanhado do prefeito Rodrigo 

Coêlho. Disse que a audiência tratava da cassação da chapa do prefeito e do vice-

prefeito pela juíza da comarca. Disse que lá, os seis juízes que compõem o TRE foram 

unanimes em acatar o recurso da chapa e anular a cassação do prefeito e do vice-

prefeito. Disse que a justiça foi feita, graças a Deus. 

Júlio da Foto Layser disse que no dia 29 de agosto participou de um café da manhã em 

que foi inaugurada a reforma do Hospital São Raimundo Nonato, que custou cerca de 

500 mil reais de recursos do município. Disse que foi inaugurada a sala de raio-x, bem 

como o centro cirúrgico e demais áreas reformadas. Disse que a saúde do Município é 

básica, mas mesmo assim o prefeito fará raio-x e pequenas cirurgias. Disse que 

participou também da inauguração do asfaltamento de mais de 30 ruas da cidade. Disse 

que em breve o povo será convidado para a inauguração de uma academia ao ar livre. 

Disse que será a primeira de outras academias, pois a ideia é colocar uma em cada 

bairro. 

Júlio da Foto Layser disse que o festejo da cidade teve uma participação recorde, tanto 

nas missas quanto nas outras atividades realizadas, nas festas, shows e cavalgada. Disse 

que a organização do festejo foi realizada conforme planejada. Cumprimentou, em 

nome do prefeito, vice-prefeito e Secretário de Cultura, os vendedores do Parazão. Disse 

que a estrutura do local foi adequada, com tendas, com madeirites padronizados e com 

carpete no chão. Disse que foi um festejo de paz. Parabenizou os participantes das 

comitivas, os seguranças e a polícia militar. Disse, quanto aos shows, que chegou a ser 

questionado por que o dinheiro gasto com shows não era investido em outras áreas e 

que explicou que o dinheiro é destinado para as suas respectivas áreas, sendo o dinheiro 

da cultura para a cultura, da educação para a educação, assim como para as demais 

áreas. Disse que nos dez dias de festa a cidade recebeu mais de 10 mil visitantes, pessoas 

que vieram deixar renda no município. Disse que os donos de restaurantes, hotéis, de 

postos de combustíveis e de supermercados lucraram com o festejo, o que justifica o 

investimento público no evento. Disse que a cidade está de parabéns por ter 

proporcionado uma grande festa popular. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – parabenizou o trabalho desenvolvido pela 

polícia militar durante o festejo. Disse que também foi questionado sobre os gastos com 



as bandas no festejo. Disse que informou à quem o questionou que os recursos para os 

shows foram destinados especificamente para eles, não devendo serem gastos em 

outras áreas.  

Cobra disse que participou da inauguração do centro cirúrgico e do aparelho de raio-x 

do hospital. Parabenizou o prefeito pelas ações desenvolvidas em prol da melhoria da 

saúde do município. Disse que na inauguração do raio-x e do centro cirúrgico cobrou ao 

prefeito que seja contratado um ortopedista para o município e que o mesmo se 

comprometeu em contratar esse profissional. 

Cobra disse que a organização do festejo recebeu muitos elogios.  Disse que o festejo 

foi coisa de primeiro mundo. Disse que a economia do município foi favorecida com a 

grande programação do festejo promovida pela Prefeitura Municipal. 

Irmão Leonardo lembrou que na inauguração do centro cirúrgico e do raio-x que o 

prefeito se comprometeu em buscar resolver a questão do fornecimento de energia do 

hospital, algo a ser buscando junto à Cemar, e se comprometeu em providenciar uma 

gerador para o centro cirúrgico, que não pode ficar sem energia. 

Considerações finais 

Julio da Foto Layser parabenizou a equipe da Secretaria de Educação e de todo o 

governo pelas ações que possibilitaram a melhoria do IDEB do município. Disse, como 

exemplos de ações, que a alimentação escolar continua e melhorou a qualidade, que 

não existe mais transporte de alunos em carros abertos. Disse que o município tem a 

maior nota da região, que ainda não é a ideal, mas que continua avançando. 

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/

