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Ata da 20.ª (vigésimo) sessão ordinária da Câmara Municipal de vereadores de Senador La 

Rocque – MA, realizada em 06 de maio  de 2021. 

 

 Aos (06) seis 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, vereadoras., 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 Rocha, Marta Fernanda Gomes da Silva  

vereadoras.  Ausentes os Maria Rita Barroso Pereira Dias. Bento Pereira Santos. 

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., 

Ozima Cury Rad Após a leitura bíblica, foi aberto o período de inscrição para uso da 

tribuna, na forma regimental. Em ato continuo, O vereador Marlon Fabiano pediu a 

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

 No retorno dos trabalhos, o presidente  convidou o 1°secretario a fazer a    

leitura do requerimento do vereadora,  Ozima Cury Rad Melo 04/2021, o presidente 

colocou em votação e foi aprovado. Em ato continuo o secretario fez a leitura do 

requerimento da,  Ozima Cury Rad Melo 05/2021, o presidente colocou em votação e 

foi aprovado, Em ato continuo o secretario fez a leitura do requerimento ,  Ozima Cury 

Rad Melo 06/2021, o presidente colocou em votação e foi aprovado, Em ato continuo o 

secretario fez a leitura do requerimento, Ozima Cury Rad Melo 07/2021 o presidente 

colocou em votação e foi aprovado, Em ato continuo o secretario fez a leitura do 

requerimento,08/2021 o presidente colocou em votação e foi aprovado. Em ato 

continuo a Moção 01/2021 o 1° secretario fez a leitura o presidente colocou em 

votação e foi aprovado. Em ato continuo o 1° secretario faz a leitura do projeto de lei 

do vereador Hilton Miranda e foi passa por uma avalição das comissões. 

O presidente passou  a presidência ao vice-presidente e foi  franquear a palavras aos 

vereadores. Como primeira inscrita,  o vereador professor Everaldo Pereira de Souza agradeceu 

a presença presidente do Sindicato dos  trabalhadores os professores Itamar, uso de a tribuna  

consignar , primeiramente um bom dia a todos os vereadores presentes,  falou em questão a 

Negrini a sua imagem com vereador e pediu ao execução, e fez a denuncia a tribuna, em nota 
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de repudio  a um funcionário  publico  da prefeitura e logo após a  convocação compensaram 

denigrir  a minha imagem, falou em relação temos que presta esclarecimentos e a sociedade 

larroquemce não ao um funcionário mais sim sociedade larroquemce, e o meu muito obrigado. 

Seguiu a tribuna o vereador, Hilton Miranda  , Agradeceu a todos, e a presença presidente do 

sindicato dos trabalhadores os professores Itamar falou em que seu projeto, peço agilidade em 

seu projeto comentou sobre os requerimentos aprovados na casa e também fazer uma preção 

ao executivo pra agilizar os trabalhos .  E meu muito obrigado.                                                                                                                                                                            

Seguiu o vereador, Marlon Fabiano, Iniciou com a palavra Em seguiu o vereador agradeceu a 

mesa na pessoa do presidente da casa, e  agradeceu a  presença presidente do Sindicato dos  

trabalhadores os professores Itamar na oportunidade falou do seu repudio em nome do 

presidente professor Everaldo que esta do lado dele, e falou em questão da secretaria de 

agricultura , e seu suporte a população e falou a relação do executivo com os vereadores temos 

que buscar harmonia por que um precisa do outro e meu muito obrigado.         

Seguiu o vereador, Thaynan Queiroz, Iniciou com a palavra Em seguiu o vereador temos que a 

presença presidente do Sindicato dos  trabalhadores os professores Itamar vem a qui a tribuna 

fazer uma reivindicação das rua Rosales de Alencar e a rua  Carminas Venenes ,pediu ao 

secretario de estrutura da gestão e falou e vem apoio ao presidente professor Everaldo em sua 

decisão estou aqui pra lhe  apoiar   e meu muito obrigado.         

 

Seguiu o vereador,  Ozima Cury Rad Melo,  Iniciou com a palavra Em seguiu o vereador temos 

que a presença presidente do Sindicato dos  trabalhadores os professores Itamar , agradeço 

aos meus colegas vereadores a provação dos meus requerimentos, e falou sobre o poço do 

carrapicho, e falou em emendas de estradas, e em suas ida a são Luís em busca de recurso pra 

saúde, educação e progresso a população de senador  La Roque, falou em colocar uma (UBS) 

no carrapicho em pro de ter mias conforto a população em questão das pessoas que são 

acamadas e isso e muito ruim e desconfortante em questão de ir e vir em busca de 

atendimento, e falou sobre a Iluminação publica , falou em questão da convocação  da reunião 

do secretario da suade que solicitou algumas em ter chamar o prefeito o vice-prefeito , 

Maricellicia , a partiu que o vereador Marlon solicitou a fiscalização da folha de pagamento 

que foi pedido , e a questão da do portal de transparência, lei do ministério publico, e falou em 

questão dos horários dos Ônibus , e comentou sobre o projeto do vereador Hilton Miranda  que 

esse projeto já foi sancionado , os alunos firam uma denuncia ao transporte  da falta de 

transporte . e sou solidaria ao presidente , a mesa e os vereadores , de frente a uma gestão , a 

essa desmoralização , da gestão passada em questão , de taxa os vereadores de vagabundos 
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eu sou solidaria , e sobre os salários dos professores do mês de junho e julho, Ozima faça honra 

a essa cadeira senhor presidente lhe apoio e meu muito obrigado.      

Seguiu o vereador, Maricellia Meneses, Iniciou com a palavra Em seguiu o vereador temos que 

a presença presidente do Sindicato dos  trabalhadores os professores Itamar vem a que tribuna 

começou falando com sobre a fé para tudo, falou ser solidaria a casa de lei e a sua honra 

senhor presidente , essas palavras mal- ditas eu não sou base aliada , mais sou companheira 

sou leal e solidaria a conflitos falou do seu repudio , falou da gestão passada, falou da 

secretario de saúde em razão da dona Gení ,que esta com dificuldade da saúde ela e uma 

agente de saúde que foi retirado do seu salario mais da metade em questão da sua licença por 

que ela cuida de sua mãe que e doente e tem ausaimer, a Ozima  a partiu  fazendo uma 

denuncia que o secretario da saúde e cadastrado no quinei-a que faz 20horas e contratado na  

Buri Tirana, MA, pediu que colocasse três denuncia que constasse em ata a primeira da agente 

de saúde e segunda do secretario de saúde , e terceira em questão o resultados das vacinas. E 

meu muito obrigado.    

Seguiu o vereador, Antônio Santos, Iniciou com a palavra Em seguiu o vereador temos que a 

presença presidente do Sindicato dos  trabalhadores os professores Itamar vem a que tribuna 

deixou o seu repudio em tal pessoa da casa de lei que a apoia o senhor presidente e meu muito 

obrigado. 

Seguiu o vereador, Romildo Rodrigues, Iniciou com a palavra Em seguiu o vereador temos que 

a presença presidente do Sindicato dos  trabalhadores os professores Itamar vem a que tribuna 

falou da convocação e “ A arrogância é oposto da Humildade , que antes calçava a sandália da 

humildade e passou a calçar, o salto alto do orgulho, da vaidade e da soberba pode ate 

construir fortuna, mias um legado invejável e inesquecível... 

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 la roque 

e .  Nada mais havendo a se tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão.                                                          


