Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 25 de março
de 2019.
Foi realizada na segunda-feira, 25 de março, mais uma Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes os
vereadores(as): Alessandra Alvarenga, Darleia Oliveira, Emerson Cardoso, Irmão
Leonardo, Maurício Dião e Nonato da Papelaria.
Foi justificada a ausência dos Vereadores: Ailton Costa, Catré, Cobra, Emir Alencar e Júlio
da Foto Layser.
Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão.
Leonardo de Sousa Santos (PSL)
O Presidente da Mesa Diretora, vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo
– abriu os trabalhos fazendo a leitura da ata da Sessão Anterior e das correspondências.
Foi feita a leitura de ofícios da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o auditório da
Câmara Municipal para a realização de uma capacitação sobre tuberculose, no dia 28 de
março; e para a realização da Conferência Municipal de Saúde, no dia 02 de abril.
Foi feita a leitura de informativo da Claro Brasil, informando sobre o plano geral de
metas para universalização do serviço telefônico fixo da Claro para 2019.
Foi feita a leitura de correspondência informando sobre o parecer técnico de nº
148/2018, do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio e da Probidade
Administrativa, do Ministério Público do Maranhão. O parecer apresenta a análise da
receita tributária do Município de São Raimundo das Mangabeiras referente ao exercício
de 2017.
Grande Expediente
Leonardo de Sousa Santos (PSL)
O Vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo – agradeceu a todos os amigos
que deram apoio à família dele no momento difícil por qual passa, com a morte do seu
pai, ocorrida no dia 13 de março. Disse que é uma situação em que ele se sente
impotente, sem poder fazer nada, a não ser aprender a superar. Disse que só a graça de

Deus permite superar este momento e continuar de pé. Disse que o pai dele era uma
pessoa que sempre acompanhava a sessão da câmara através do rádio. Citou pontos do
relacionamento amistoso que tinha com o seu pai e de como o mesmo o acompanhava
e o apoiava em sua carreira política. Disse que o pai dele deixa uma história e um legado
à família.
Irmão Leonardo disse que, como está na vida pública, acaba tendo que conviver com
situações que não imaginava passar. Esclareceu alguns comentários desagradáveis que
ouviu sobre a situação da morte do seu pai. Disse que o pai dele dirigia há cerca de 35
anos e que a suspeita que a família tem é que o mesmo teve um mal súbito e o acidente
ocorreu em um momento de inconsciência. Disse que foi observado que o carro
percorreu cerca de 300 metros sem que houvesse nenhuma reação no sentido de evitar
o ocorrido, o que leva a crer que o pai dele teve um infarto fulminante. Disse que houve
comentário sobre o funeral do seu pai, de pessoas que disseram que a prefeitura bancou
o funeral. Disse que o seu pai tinha condições de bancar o próprio funeral e a família
garantiu isso. Disse que o esclarecimento é para que ninguém use do fato para fazer
intrigas políticas. Disse que, se o pai dele não tivesse condições, certamente que a
prefeitura ajudaria, como vem ajudando diversas famílias que precisam. Disse que o seu
pai tinha um hábito de não comprar nada fiado, que era uma pessoa que trabalhou a
vida inteira para poder conquistar o que conquistou. Convidou a todos para a visita de
15 dias, no dia 27 de março, as 17h30min, no cemitério local.
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

