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Ata da 25.ª (vigésima quinta) sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de 

Senador La Rocque – MA, realizada em 27 de maio de 2021. 

 

Aos (27) vinte sete   dias do mês de maio 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, Bento Pereira Santos, Everaldo Pereira de Souza, 

Hiltom Silva Miranda, Romildo Rodrigues de Sousa, Thaynan Alencar Queiroz, 

Marlon Fabiano Rego Araujo, Ozima Cury Rad Melo, Maricelia Ribeiro de Menezes, 

Marta Fernanda Gomes da Silva Rocha. vereadora ausente Maria Rita Barroso 

Pereira Dias. 

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. Hilton Silva Miranda, Após a leitura bíblica, foi 

aberto o período de inscrição para uso da tribuna, na forma regimental. 

Em ato continuo, O vereador Maricelia Ribeiro pediu a dispensa da Ata, o 

presidente coloca em votação e foi aprovada por unanimidade. 

No retorno dos trabalhos, o presidente 1º secretario faz a leitura do 

requerimento do vereador Romildo Rodrigues 018/2021, o presidente 

colocou em votação e foi aprovado. 

em ato continuo o 1º secretário faz a leitura do projeto do executivo de 

indicação ao nome da inauguração da prefeitura, e foi feito pauta de 

reunião em questão da escolha do nome , a câmara e palácio mucuiba , 

com relação ao prédio a nomenclatura não se refere ao prédio lá mais a 

instituição ela está hoje lá na quele prédio mais aonde ela estiver e vai ser 

prefeitura central de Senador lá Rocque, com o mesmo nome, falaram da 

lei e a questão de revogar, mais já foi aprovado não poder ser revogado, 



 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE 

CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL  

 

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000 
Página 2 de 2 

 

Câ

ma

ra 

Mu

nici

pal 

de 

Sen

ado

r 

La 

Ro

cqu

foi passado a comissão redação e justiça em caminha o projeto de lei para 

a comissão redação e justiça, foi dispensada o período de inscrição.  

Everaldo fazer o uso da palavra, agradeceu a todos os vereadores 

presentes.   Nada mais havendo a se tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão.                                                          

 

  


