Estado do Maranhão
Câmara Municipal de Bacabal
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão. Aos 27 (vinte
e sete) dias do mês de Outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), em horário regimental,
o Poder Legislativo se reuniu em mais uma Sessão Ordinária. A Mesa Diretora foi composta
pelo Presidente Manuel da Concórdia, pelo 1º Secretário Professor Markim, e pela Vereadora
Regilda Santos, em substituição ao 2º Secretário Reginaldo do Posto. Observada a existência
de quórum o Presidente declarou aberta a sessão e o Irmão Emanuel, representando a
Comunidade Católica Diante da Cruz, procedeu à leitura Bíblica, Lucas 13.21 a 29. A seguir foi
feita a leitura e colocada em discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 27
de Outubro do ano corrente, sendo a mesma aprovada sem discussões e por unanimidade.
A seguir o Presidente colocou em votação Requerimento de Suspensão da Sessão Ordinária
Regimentalmente agendada para o dia 03 de novembro, quarta-feira, em razão da sequência
de feriados e pontos facultativos, sendo o mesmo aprovado sem discussões e por
unanimidade. A Ordem do Dia constou da leitura e votação dos requerimentos nº 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349 e 350/2021, da Indicação nº 50/2021, do Ofício nº 312/2021, oriundo
do Poder Executivo encaminhando a Casa a Sanção das leis nº 1462, 1471, 1480 e 1481/2021;
do Ofício Circular nº 25/21, oriundo da Agência do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), convidando a Casa para participar do teste do Censo Demográfico 2022, que
aconteceria no dia 04 de novembro de 2021 e dos ofícios SN/2021, oriundos dos gabinetes dos
vereadores Venâncio do Peixe, Reginaldo do Posto, Nathália Duda, Anderson Viana e Valdivan
da Bela Vista, justificando suas ausências na Sessão Ordinária do dia. Dos itens constantes da
Ordem do Dia os requerimentos nº 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350/2021, votados em
bloco, foram discutidos e aprovados por unanimidade e a Indicação nº50/2021 seja
encaminhada pela Secretaria ao seu destinatário. Na sequência o Presidente facultou a palavra
e dela fizeram uso os vereadores Maurício Silva, Feitosa, Serafim Reis, Professor Gusmão, Dedê
da Tresidela, Alex Abreu e Fernando da Lusiana. Finalizando os trabalhos o Presidente Manuel
da Concórdia agradeceu a participação de todos, a presença da comunidade na galeria e
declarou encerrada a Sessão. E, para constar foi lavrada a Ata, que depois será lida e aprovada,
vai assinada pela Mesa e demais vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal
de Bacabal, Estado do Maranhão, em 27 de Outubro de 2.021.
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