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Ata da23.ª (vigésima terceira) sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de 

Senador La Rocque – MA, realizada em 20 de maio de 2021. 

 

Aos (20) vinte 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, Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha, Marta Fernanda Gomes da silva.  

Vereadoras ausentes, Maria Rita Barroso Pereira Dias, Ozima Cury Rad Melo. 

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. Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha. Após a leitura 

bíblica, foi aberto o período de inscrição para uso da tribuna, na forma 

regimental. Em ato continuo, A vereadora Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha 

pediu a dispensa da Ata, o presidente coloca em votação e foi aprovada 

por unanimidade. 

No retorno dos trabalhos, o presidente passa a palavra ao 1° secretario faz 

a leitura do requerimento do vereador Hilton Silva Miranda 008/2021, o 

presidente colocou em votação e não foi aprovado. 

1° secretario faz a leitura do requerimento do vereador Romildo Rodrigues 

foi colocado uma reedificação 017/2021, o presidente colocou em votação 

e foi aprovado. 

 

O presidente passou franquear a palavras aos vereadores. Como primeira 

inscrita. O vereador, Thaynan Queiroz fez uso da tribuna consigna, 

primeiramente um bom dia a todos os vereadores presentes, agradeceu a 
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presença do doutor Romário Machado e o ex-vereador Natam. E ao 

mesmo tempo foi breve em suas palavras iniciou falando sobre a 

canalização de esgoto da Rua Rui Barbosa, e fez um requerimento verbal 

sobre a canalização da Rua Rui Barbosa e o presidente colocou em votação 

e foi aprovado, e continuou falando sobre a comissão de ética e meu muito 

obrigado.      

 Vereadora Maricelia Ribeiro, fez uso da tribuna consigna, primeiramente 

um bom dia a todos os vereadores presentes, agradeceu a presença do 

doutor Romário Machado e o ex-vereador Natam. Pediu ao presidente 

para tomar providências sobre as agressões pelo vereador Hilton Miranda. 

Disse para criar uma comissão de ética. A câmara municipal fazer uma 

visita em são luz p/ pessoal vermos questões do município e meu muito 

obrigado.      

Vereador Marlon Fabiano, fez uso da tribuna consigna, primeiramente um 

bom dia a todos os vereadores presentes, agradeceu a presença do doutor 

Romário Machado e o ex-vereador Natam. Vem na tribuna fazer dois 

requerimentos verbais primeiro fazer a limpe da Rua Santa Teresa na vila 

Alice Nunes. O presidente colocou em votação e foi aprovado, o segundo 

criar um sistema de drenagem do campo da sede. O presidente colocou em 

votação e foi aprovado, falou da criação do concelho de ética o mais 

rápido possível e meu muito obrigado.      

Vereadora Marta Fernanda, fez uso da tribuna consigna, primeiramente 

um bom dia a todos os vereadores presentes, agradeceu a presença do 

doutor Romário Machado e o ex-vereador Natam. Vem na tribuna falou da 

licitação de 60 mil reais, e do kit escola de merenda dos alunos das 

ambulâncias do cumaru e meu muito obrigado.      
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Vereadora Hilton Miranda, fez uso da tribuna consigna, primeiramente um 

bom dia a todos os vereadores presentes, graça e paz a todos agradeceu a 

presença do doutor Romário Machado e o ex-vereador Natam. No 

exercício do nosso mandato meus queridos nós podemos fazer, Aquilo que 

nos entendemos que e certo eu quero relembrar , essa casa pedindo alias a 

nobre vereadora que usou esta tribuna disse repetidas vezes que este 

vereador faltou com respeito no seu discurso  ela disse que e uma senhora 

mais velha então se eu reconheço a sua idade eu não estou faltando com 

respeito  e mais excelência se qualquer palavra for dito a senhora encarar 

como se estivesse reprimindo vossa excelência eu nunca nessa casa de lei 

chamei um vereador e disse vamos da na cara desse fulano eu nunca 

joguei uma copo de sulco na cara de alguém dessa casa esta senhores que 

um tempo atrás foi conduzida  pela sua maioria feminino brigava de 

capacete e palavras fraudulento fazia e acontecia e ninguém nunca 

reclamou desse tipo de coisa excelência vossa excelência não pode dizer 

que esta casa que vereador no seu entendimento nunca faltou com 

respeito e vossa excelência um dia dessa apontou o dedo em minha cara e 

mim chamou de moleque e eu não mim preocupei com isso intende fique a 

vontade se quiser falar dai eu falo daqui a maricellia que pra ela ele  

continua  sendo moleque excelência você esta vendo abra o concelho de 

ética da casa maricellia fala e a pra todos usar ele fala exatamente 

excelência e para todo mundo não e então e assim hoje senhores publico 

aqui presente e senhores vereadores uma dia da caça outro do caçador 

como diz a nobre parlamentar um dia e peba e outro e tatue tem ate os 

que ser santos aqui na nossa tribuna vereador já foi chamado de banana 

disso daquilo e no entanto nunca ouve reclamação em reposta não que os 

nobres vereadores homens que passaram pela tribuna fosse educados 

fossem gentis ou editores que a maioria era mulher retaliação esta casa e 

eu posso falar com toda prioridade por quer eu sou acido uma acido 
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assistir desta casa de leis eu já vê coisa que até  o diabo duvida  coisa 

nessa tribuna que até o diabo dúvida no inferno de parlamentar que hoje 

no uso da suas atribuição vem nessa tribuna que ser santo quer fazer 

acontecer meus amigos mede caboje  e ainda lê digo mais vossa 

excelência não dava nem conta se caso o destino lhe conduzir de ser uma 

deputada federal por que ia morrer por que lá no plenário só não vão os 

tapas por que tem que segura mais a pancada e segura excelência a 

pancada e segura viu e queria dizer a vossa excelência eu apoio a 

instalação do selo de ética da casa de lei por que as vezes excelência 

agente aponta uma seta pra furar com agulha e acerta na gente não tem 

problema nem uma o selo tem quer ser instalado para mim e para todos 

não e muito bem ponto eu abro essa questão de fala mais como eu estou 

em meu direito de falar e eu gostaria  que se registrasse em ata todas as 

palavras da forma com que eu falei por que depois eu quero a ata pra usar 

ela se eu precisar viu excelência nobre vereadora Maricellia Ribeiro de 

Menezes Rocha gostaria de pedir desculpe caso este vereador a maricellia 

lhe responde-o dizendo não fale o meu nome não se meu não  podemos 

ele responde mim perdoe viu   nobre vereadora Maricellia Ribeiro de 

Menezes Rocha fica aqui o nosso de retratação então quando o regimento 

interno dessa casa nós assegura que nos fazer requerimento com como 

disse a nobre vereadora que veio interceder mesmo que não seja ouvido 

ou atendidos nos podemos fazer o requerimento e uma prerrogativa pro 

vereador ele apenas atende as necessidade dado com chega ate ele faz  o 

requerimento ele pedi ele cobra vereador Bento e ceguidade e então não 

consta atribuição legais independentes da prefeitura ter feito uma 

auditoria em folha de pagamento eu posso difunde a extinção assim como 

vossa excelência num entendimento de vossa excelência pode discorda 

mais e uma prerrogativa que os vereadores os fazem eu posso pedir que 

ouve em uma determinado área eu posso pedir a distinção dela para 
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outras are e casa pode votar como intender de acordo com seus interesses 

dos requerimentos meus queridos vereadores nos não podemos a nobre 

vereadora citou a inercia vereadora eu tenho orgulho de dizer sim que fui 

eleito no grupo político do professor Bartolomeu e sim responsabilidade de 

alguém estar no grupo carregar os interesses da gestão não uma 

retaliação as resposta e conduzir e falar como uso de muitas pessoas do 

usa desta tribuna desta casa desta gestão anteriores prefeitos corruptos e 

a corrupção ela e preside a corrupção ela e latente eu posso dizer hora 

nesses momento ainda nos se pode dizer que eu estou defendendo uma 

gestão fraudulenta onde se via um descaso onde  se enfia o descaso aonde 

se o defeito e a imoralidade se usava nesta tribuna pra fazer defesa eu 

vejo parlamentar se orgulhar de fazer defesa tira foto com um homem que 

deixou pais de família deste município não foi de João Lisboa e nem de 

Imperatriz não foi desse município que inclusive vereadores desta casa 

sem receber seus proventos esta na visão do povo isso aqui não e invenção 

não e eu querendo chafurda o governo nos estamos querendo chafurda e 

aqui aconteceu e inclusive pagamentos de funerária com recursos de 

pagar o professor  e senhores se ouve cobrança do ex-gestor por parte de 

muitos vedes que hoje usam essa tribuna e ficam inflamando fazendo 

cobrições de sua excelência elas veio em uma quarto secreto por que o 

povo não sabia vossa excelência e mi desculpe mais algumas realidades 

elas precisam ser ditas também não e precisam ser ditas eu vejo 

diuturnamente nesta casa aonde algumas pessoas usam essa tribuna eu 

até esqueço que se tivesse influencia ia telefonar pro vaticano para que 

canonizasse algumas estrelas que passam por essa tribuna por que os 

santos estão perdendo e feio a santidade dessas pessoas mar no entanto 

no entanto eu quero relembrar que todas as pastas doe deste município 

estava fatiada a mão de algumas pessoas que hoje cobram vou colocar 

também ainda na semana passada o município recebeu uma cobrança do 
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governo do estado no valor de(duzentos quarenta e oito mil reais ) 

referente aquele os Hospital do alto da pipira dinheiro que estava no cofre 

que não era do município ele foi usado ainda em 2017 de a sua excelência 

responsabilize aquela creche com (quarenta sete mil reais) em caixinha em 

2017 ainda em 2017 foi feito uma dispensa e licitação foi tirado o dinheiro 

não foi colocado o dinheiro novamente vossa excelência exercer a 

cobrança pagar de bom na tribuna desta casa em governo do outros            

e muito fácil e confortável excelência quero também relembrar meus 

amigos que aqui dentro dessa casa de lei nem eu sou melhor do minguem 

e nem e pior do que eu os direitos são iguais viu sua excelência os direitos 

são iguais e vossa excelência sabe o que foi os seus primeiros dias na 

presidência dessa casa e vossa excelência também sabe como sempre 

prestei apoio e respeito a sua presidência nesta casa e vossa excelência e 

ciente de quem atuzigou o juízo nesta casa tão ordem excelência as vezes 

as pessoas  gostam de ter quando lhe convém para umas e presente e 

conveniente hoje se exultar e se rasgar nessa tribuna ou no gabinete vossa 

excelência nos dias escuros vossa excelência estava em seu lado assim 

como vossa excelência também sabe que pode ser usado como 

oportunidade viu excelência eu estou tranquilo das minhas decisão estou 

tranquilo do meu trabalho tranquilíssimo do meu trabalho nesta casa de 

lei e fora e eu gosto eu preso eu mim acho e chique nesse palito e leigo 

mais eu sou diferente dos desiguais e muito obrigado.                

Vereadora Bento Pereira, fez uso da tribuna consigna, primeiramente um 

bom dia a todos os vereadores presentes, agradeceu a presença do doutor 

Romário Machado e o ex-vereador Natam. Começou falando sobre a 

cobrança uma posição do gestor a solução contra a situação fez um 

requerimento verbal da Rua da Mangueira, fazer na rege de esgoto da Rua 

da Mangueira, e o presidente coloca em votação e foi aprovado, pediu  

ajuda para que a gente esta indo atras, das ambulância em imperatriz , 
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todos os vereadores e também falou da notificação do gerente do banco , 

também falou da criação de selo de ética da cada de lei e meu muito 

obrigado. 

Vereadora Romildo Rodrigues, fez uso da tribuna consigna, primeiramente 

um bom dia a todos os vereadores presentes, agradeceu a presença do 

doutor Romário Machado e o ex-vereador Natam. Vem na tribuna falou 

sobre o seu requerimento 017/2021 que foi feito uma reedificação no seu 

requerimento, maricellia a partiu falando sobre fazer todos os vereadores 

envia um oficio para banco do Brasil, Marlon a partiu da nova convocação 

Bento a partiu dizendo sobre a sua ambulância, desde o primeiro vindo 

aqui nessa tribuna e muito obrigado  

Em seguiu o presidente Everaldo fazer o uso da palavra, agradeceu a todos 

os vereadores presentes pelo o seu empenho e parabenizou os vereadores 

e a população de senador lá roque e.  Nada mais havendo a se tratar o 

Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão.                                                          

 

 


