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CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Câmara Municipal de Raposa, no uso de suas 

atribuições legais, convoca nos termos da Resolução Legislativa 

Nº 056/2020, todos os vereadores a participarem da Sessão 

Ordinária por videoconferência para deliberação de forma híbrida 

(presencial e remota), e o retorno das atividades legislativas após 

o recesso parlamentar. As proposições elencadas, observando-se 

dentre as referidas matérias o Projeto de Lei que deve cumprir 

seu rito em duas votações.  A referida sessão será iniciada às 

09:00h, do dia 11/08/2020. 

Eis as proposições apresentadas pelos vereadores  a serem 

apreciadas e deliberadas: 

01- REQUERIMENTO Nº 051/2020 de autoria do vereador 

Wagner Fernandes Pereira Barbosa – seja encaminhado oficio a 

Senhora Prefeita do Município de Raposa, solicitando em 

caráter de urgência a adoção das devidas providencias para a 

aplicação da Lei Ordinária nº. 11.274, de 04 de junho de 2020, 

sancionada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do 

Maranhão, Senhor Flávio Dino, que dispõe em caráter 

excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações 

financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos 

por servidores públicos estaduais e municipais e empregados 

públicos e privados, no âmbito do Estado do Maranhão pelo 

prazo de 90 dias e dá outras providências, também no âmbito do 

Município de Raposa. 

02-REQUERIMENTO Nº 052/2020 de autoria do vereador 

Joaquim Souto Conceição – depois de ouvido o Plenário, seja 

encaminhado oficio à senhora prefeita solicitando, no sentido de 

que determine estudos de viabilidade técnica para execução de 

serviços primários de piçarramento e posterior asfaltamento na 

Rua São Raimundo, Vila Nova, neste Município.  

03-REQUERIMENTO Nº 053/2020 de autoria do vereador 

Enoque Lisboa de Souza – depois de ouvido o Plenário, seja 

encaminhado oficio à senhora prefeita solicitando, um kit 

Glicosímetro juntamente com Esfigmomanômetro para (aferir 

açúcar no sangue e aferir pressão arterial) para os Agentes 

Comunitário de Saúde,  neste Município. 

04-REQUERIMENTO Nº 054/2020 de autoria do vereador Beka 

Rodrigues – depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado 

oficio à senhora prefeita, presente solicitação, no sentido de que 

determine estudos de viabilidade técnica para execução de 

SERVIÇOS PRIMÁRIOS DE PIÇARRAMENTO E 

CONSEQUENTE ASFALTAMENTO NA RUA DO ALTO, 

VILA MARESIA, neste Município. 

05-REQUERIMENTO Nº 055/2020 de autoria do vereador Beka 

Rodrigues – depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado 

oficio à senhora prefeita, presente solicitação, no sentido de que 

determine estudos de viabilidade técnica para execução de 

SERVIÇOS PRIMÁRIOS DE PIÇARRAMENTO E 

CONSEQUENTE ASFALTAMENTO NA RUA SANTA 

TEREZA, VILA BOM VIVER, neste Município. 

 

06-REQUERIMENTO Nº 056/2020 de autoria do vereador Beka 

Rodrigues – depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado 

oficio à senhora prefeita, presente solicitação, no sentido de que 

determine estudos de viabilidade técnica para execução de 

SERVIÇOS PRIMÁRIOS DE PIÇARRAMENTO E 

CONSEQUENTE ASFALTAMENTO NA RUA SÃO JOSÉ, 

VILA NOVA, neste Município. 

 

Câmara Municipal de Raposa, 10 de agosto de 2020. 

 

Benoniel BEKA Rodrigues - presidente 
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