
 

Sessão Extraordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 10 de 

junho de 2019. 

Foi realizada na segunda-feira, 10 de junho, Sessão Extraordinária da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2019. Estavam presentes os 

vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Darleia Oliveira, Emir 

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

Justificada a ausência da Vereador Emerson Cardoso. 

A Sessão se destinou a dar posse ao suplente Pedro Violão, em virtude da licença do 

Vereador Cobra . 

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 pedindo que o primeiro secretário fizesse a leitura do diploma de 

primeiro suplente de Pedro Alves de Sousa, Pedro Violão, e apresentação da 

documentação comprobatória para a posse. 

Em seguida, Pedro Alves de Sousa fez o juramento e foi declarado empossado. 

Pedro Alves de Sousa (MDB) 

O Vereador Pedro Alves de Sousa – Pedro Violão – agradeceu a Deus, a família e amigos 

pelo apoio. Disse que agarra essa oportunidade para aproveitar todos os minutos do 

mandato para se dedicar à sociedade mangabeirense. Ponderou que vai lutar pelo povo, 

principalmente os mais humildes. Comentou que no cargo de Secretário de 

Infraestrutura fez o possível para contribuir com o município. Desejou ao Cobra boa 

sorte à frente da Secretaria de Infraestrutura e que o mesmo tenha as condições de 

trabalho que ele não teve.  

Cobra – Vereador Licenciado – agradeceu a cada vereador que desejou boa sorte na 

atuação dele na Secretaria de Infraestrutura. Informou que conversou com o gerente 

regional da Caema em São João dos Pastos e que ficou certo que ele e uma comissão de 

vereadores farão uma visita ao órgão para apresentar as demandas do 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/

