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Ata da 28.ª (vigésimo oitavo) sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de 

Senador La Rocque – MA, realizada em 10 de junho de 2021. 

 

 Aos (10) Dez   dias do mês de junho do ano de 2021, reunidos em sessão ordinária na 

sede da Câmara Municipal de Vereadores de Senador La Rocque – MA, os vereadores Antônio 

Santos Silva, Everaldo Pereira de Souza, Hiltom Silva Miranda, Bento Pereira de Santos 

Romildo Rodrigues de Sousa, Thaynan Alencar Queiroz, Marlon Fabiano Rego Araujo, Ozima 

Cury Rad Melo, Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha, Maria Rita Barroso Pereira Marta 

Fernanda Gomes da Silva. 

Após a verificação de quórum regimental, o presidente da casa, Ver. Everaldo Pereira 

de Souza declarou abertos os trabalhos, convidando a Ver fazer a leitura da bíblia. 

Maricellia Ribeiro, Após a leitura bíblica, foi aberto o período de inscrição para uso da 

tribuna, na forma regimental. Em ato continuo, O vereador Everaldo pereira pediu a 

dispensa da Ata, o presidente coloca em votação e foi aprovada por unanimidade.  

 No retorno dos trabalhos, o presidente em ato continuo foi colocado em. Usar 

Em ato continuo o presidente pediu ao 1° secretario que fizesse a leitura dos 

requerimentos e 019/2021 Marlon Fabiano. E foi aprovado Requerimento 012/2021, 

Bento pereira, Thaynan Alencar, Everaldo pereira. e foi colocado em votação e foi 

aprovado. Requerimento 012/2021 Bento pereira e foi colocado em votação e foi 

aprovado.  06/2021 Antônio Felipinho, e foi aprovado. Requerimento 003/2021 Marta 

Fernanda, e foi colocado em votação e foi aprovado. Requerimento 04/2021 Marta 

Fernanda, e foi colocado em votação e foi aprovado, Requerimento 011/2021 Bento 

pereira e Thaynan Alencar e foi colocado em votação e foi aprovado. Em ato continuo o 

presidente de o a palavra  

O presidente passou a palavras aos vereadores. Seguiu a tribuna o vereador, Marlon Fabiano, 

Agradeceu a todos, começou falando sobre as situação do município, falou da fiscalização do 

nosso município, a questão da verbas  públicas, pediu apoio as colegas vereadores da mesa 

apoio, em situação de irregularidade, falou das vacinas, das lixeiras a questão do valor peço a 

nota fiscal de trinta e cinco  tambores que saíram de dezessete mil reais e questionou esse 

valor e pediu as notas fiscais,  e falou sobre o seu requerimento falou da Ápia com a falta de 
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recurso, e falou do projeto de lei e do senso escolar, a pedido dos desportistas e meu muito 

obrigado.                                                                                                                                               

Seguiu o vereador, Antônio Santos, iniciou suas palavras de o bom dia a todos comprimentos a 

mesa e a pessoa o presidente Prof. Everaldo e a mesa, falou em questão do inicio das aulas e 

falou da UBS da nova Brasília, falou em questão do requerimento do nobre vereador Marlon 

Fabiano, questão do pedido das aulas fossem retornadas eu queiro deixar aqui o meu 

agradecimento, o Marlon apartiou falando em que o seu requerimento anterior a questão dos 

desportistas, em questão da falta de apoio ao esporte ao esportista da nova Brasília, e  o meu 

muito obrigado. 

Seguiu o vereador, Thaynan Alencar, iniciou com a palavras dando bom dias a todos os nobres 

vereadores eu venho em um requerimento verbal sobra a recuperação total da Rua sete de 

setembro rua que se encontra em estado e foi colocado em votação e foi aprovado e meu 

muito obrigado. 

 Seguiu o vereador, Marta Fernanda, iniciou a suas palavras dando bom dia a todos e nobres 

vereadores e falou foi sobres os requerimentos dela que foi a provados agradeceu a todos, 

falou do plano de imunização, sobre o kit de merenda escola, falou do concelho tutelar como a 

sua prioridade, a questão da vacinação falou do período de isolamento social a questão da 

violência contra a mulher e criança e meu muito obrigado.   

Seguiu o vereador, Bento Pereira, iniciou as suas palavras de o bom dia a todos e os nobres 

colegas vereadores, falou quem questão dos seus requerimentos e a questão das suas 

cobranças e as suas fiscalizações e meu muito obrigado. 

Seguiu o vereador, Hilton Miranda, Iniciou suas palavras dando bom dia a todos os colegas  

nobres vereadores presidente e a mesa, nos tivemos a primeira semana municipal do meio 

ambiente e teve palestra ale na quadra poli esportiva, falou da falta de responsabilidade na 

caema em nossa cidade a questão a arrecadação e a responsabilidade falou sobre a 

fiscalização dos vereadores esteja sempre a tentos e exercer o seu papel e a final foi para isso 

que focemos eleitos e gradeceu a Deus e meu muito obrigado.   

Seguiu o vereador, Romildo Rodrigues , Iniciou as suas palavras dando bom dia a todos e os 

colegas vereadores a sua pauta foi sobre a vacinação contra  covid 19 , falou da convocação , 

sobre a senhora falecida na vila  Sálvio , e também sobre as manifestação dos apoiadores da 

gestão  incluindo o ex prefeito, falou sobre audiência pública e enregelar e chamou o governo 

de chantagem e de perseguição, falou sobre o seu primeiro mandato, falou do retorno das 

aulas mesmo sabendo que a situação está  ainda favorável e meu muito obrigado. 
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Seguiu o vereador, Ozima Cury Rad Melo, Iniciou as suas palavras dando bom dia os colegas 

nobres vereadores e presidente Prof. Everaldo e cumprimentou mesa iniciou pedindo a 

instalação requerimento verbal da Comissão de ética, e uma comissão que e renovada em 

quatro anos e foi colocado em votação e foi aprovado, falou das tentativas de denegrir a 

imagem da Camará e as tentativas de denegrir a imagem dos vereadores, falou das falhas na 

secretaria de saúde, sobre o secretario de saúde a questão da prestação de contas e falou das 

rede socias pegar nome de funcionários da saúde que foi vacinado irregularmente, falou do 

falecimento do senhor na vila da  Silvio sobre o Acílio baixa renda funerária, falou da politica 

baixa e falou comentou no que o vereador Romildo denunciou falou da aulas presencias a  

questão de vários alunos que não estão vacinados esta favorecendo uma grande onda de 

covid-19 e meu muito obrigado.  

Seguiu o vereador, Rita Barroso, Iniciou as suas palavras dando bom dia os colegas nobres 

vereadores e presidente Prof. Everaldo e cumprimentou mesa iniciou a sua fala a questão da 

nossa pessoa fiquei espantada falou sobre a sua biografia de sua pessoa falou do seu mandato 

e melhor fazer do que dizer falou da licença remuneração que assinasse falou recebeu uma 

notificação da secretaria de educação que eu tinha supostamente e falou do  desemprego aqui 

esta geio de gente de seletivo de outros lugares falou da secretaria de saúde e meu muito 

obrigado. 

 

Seguiu o vereador, Maricellia Ribeiro, Iniciou as suas palavras dando bom dia os colegas nobres 

vereadores e presidente Prof. Everaldo e cumprimentou mesa iniciou a fala se solidarizou ao 

vereador Romildo em suas postagem,   na administração uma reclamação a professora Elizete 

mais uma assistente dela recardando dinheiro de um real o que desse então de casa em casa 

pra arrecadar oito centos reais, pra pagar o aluguel da casa da apaí se encontra sem recurso e 

poque o próprio gestor disse  que não vai pagar o aluguel da casa falou do projeto que foi a 

provado na casa, uma irregularidade, está inscrita no censo escola  o Marlon apartiou falando 

projeto que foi aprovado que aquele documento não tem valor nem um mim sente triste 

nessa situação, falou da audiência publica que foi irregular em questão de base aliada e meu 

muito obrigado. 

 

Em seguiu o presidente Everaldo Pereira Iniciou suas palavras agradecendo a presença dos 

nobres vereadores e professor soares e chamou pra participar da mesa falou do requerimento 

verbal da Ozima Cury Rad , falou sobre o requerimento do Bento em sua participação falou 

sobre o jurídico da casa e Apae sobre a publicação que a  Vereadora Maricellia  audiência 
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Pública,   Nada mais havendo a se tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 

sessão.                                                          


