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Ata da 14.ª (decima quarta) sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Senador 

La Rocque – MA, realizada em 19 de abril de 2021. 

 

 Aos (19) dezenove  dias do mês de abril 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,, Hiltom Silva Miranda, Romildo Rodrigues de 

Sousa, Thaynan Alencar Queiroz, Marlon Fabiano Rego Araujo,  Ozima Cury Rad Melo, 

Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha , Maria Rita Barroso Pereira Dias, Marta Fernanda 

Gomes da Silva. Ausente o vereador. Everaldo pereira de Souza. 

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

Rodrigues de Sousa, de  aclarou 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 Romildo 

Rodrigues de Sousa, presidente coloca em votação a leitura da Ata e foi aprovada por 

unanimidade.  

 No retorno dos trabalhos, o presidente determina que terminasse o período de 

inscrição. 

O presidente passou  franquear a palavras aos vereadores. Como primeira inscrita, Thaynan 

Queiroz fez uso de a tribuna  consignar , primeiramente um bom dia a todos os vereadores 

presentes, fez dois indicação de requerimento verbal, que houvesse a recuperação das ruas que 

não e asfaltadas e  especificou a rua são Paulo, e também sobre a gestão  falou que tivesse 

harmonia entre o executivo e o legislativo pois o mesmo não esta respondendo da nobre casa 

de lei, e o meu muito obrigado. 

Seguiu a tribuna o vereador, Antônio santos, Agradeceu a todos, e na ocasião agradeceu a sua 

pessoa a mesa o vereador Romildo Rodrigues   falou sobre o decreto, aos esportistas do dia 23 

aguarda  tempo ser  flexibilizado com a pandemia covid-19  de infra estrutura ali no povoado 

nova Brasília com as estradas buscando recuperação as estradas e agradeceu o vereador 

Thaynan , E meu muito obrigado.                                                                                                                                                                            

Seguiu o vereador, Ozima Cury Rad  Melo Iniciou com a palavra bom dia cumprimentou a 

pessoa a mesa o presidente Romildo Rodrigues e o 1secretario e  comentou uma lamentável 

por ter sedo positivo da gravida amiga da vereadora . pediu que fosse registrado em questão 
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da sua ausência da ultima sessão Ata que a ozima Cury Rad Melo, Maria Rita Barroso Pereira 

Dias, Maricelia Ribeiro de Menezes Rocha. Em sua visita ao deputado em são luz busca de 

recurso em buscar de parceiria ao municipio, e comentou sobre ausência da vereadora marta 

Fernanda. Por que  não estava se sentindo bem, falou sobre posso artesiano, sobre as estradas, 

falou em questão em se reunir com seus colegas nobres vereadores e o poder executivo sobre 

um projeto secretaria do auxílio emergencial em questão da renda aos mais necessitados e os 

que vivem em zona rural, e comentou sobre os decretos em questão do bares  que ainda se 

encontra abertos  falou sobre os cantores  da nossa terra sem trabalho, e fez um requerimento 

verbal que revitalização acadêmica saúde da praça da caema  e alto da pipira. E meu muito 

obrigado..      

Em seguiu o vereador Marta Fernanda, agradeceu a mesa na pessoa do presidente da casa 

professor Romildo Rodrigues , agradeceu ao prefeito vitalizando a iluminação do povoado 

cumaru, e comentou que viu bastante movimento em bares e também parabenizou os 

fiscalização, comentou sobre a vacina da idosa que não tinha recebido a vacina ozima 

aparteou falando sobre o (UBS) MIGUEL NUNES pedido vacina. e comentou a marta Fernanda 

sobre uma plano de humanização ao nosso municipio e o meu muito obrigado.    

Em seguiu o vereador Hilton Silva Miranda fazer o uso da palavra , enalteceu o papel do 

vereador e fundamental o resultado nas eleições, comentou sobre o prefeito com seu exercício 

do seu mandato , e um bom dia a todos . 

Em seguiu o  vereador Marlon Fabiano, agradeço a deus a saúde com essa pandemia, e 

parabenizou a mesa e comentou sobre o gestão o ônibus escolar, Secretaria de agricultura aos 

produtores e o fortalecimento a economia , e as estrada que o vereador Antônio Felipinho 

comentou que estrada esta bastante intrafegável, e falou em questão da vacinação que 

comentou a marta fernanda, e a partiua  ozima junto com a marta fernada em questão da 

vacinação o Hiltom a partiu, que esclareceu a questão da vacinação ao idoso com base, as 

dificuldades da secretaria já pediu o numero de dose a mais para as pessoas que não foram 

vacinadas, a vereadora apartiu também falando sobre uma oficio dizendo que os idoso de 81 e 

60 anos tinha direito de ser  vacinados e o Marlon agradeceu e finalizou. 

  Em seguiu o  vereadora Rita barroso fez dois requerimentos em uma solicitação a 

revitalização da cobrança da psicólogo, falou a dificuldade as resposta dos requerimentos e os 

ofícios, e parabenizou a secretaria ao ônibus solicitado ana Francisca em projeto, a vereadora 

ozima  partiu fazendo requerimento verbal sobre as estradas da nova Brasília que esta 

intrafegável  e o meu muito obriga.  
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Em seguiu o  vereadora Romildo Rodrigues agradeceu  a todos  e justificou ausência presidente 

em relatar que o seu celular do presidente dessa desapareceu, e foi a delegacia prestar as 

devidas providencias e tem gente usando de má é o chip com mensagens de baixo escalão. 

E comentou sobre o poder das instituições fortalecimento da democracia harmonia entre os 

poderes constituídos os poderes políticos eleito pelo povo deve ser respeitado entre si, e as 

relações instituições são na maioria oficializada através de oficio e requerimento etc.. 

Em questão dos eventos oficio devem através dos secretários representante do executivo 

convidar a casa de leis. Nada mais havendo a se tratar o Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão. 


