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DIÁRIO OFICIAL
Câmara Municipal de Nova Colinas - MA

segunda-feira, 23 de agosto de 2021

Edição nº 56. Ticket:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA
CNPJ: 01.715.633/0001-49

PORTARIA N.º 009/2020-CM.

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Colinas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e com base na Lei Orgânica do Município;
Considerando a realização da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília –
DF, no período de 24/08/2021 a 27/08/2021 que objetiva uma mobilização nacional com a integração entre
vereadores na garantia de mais recursos para os municípios e discutir demandas federativas que impactam os
municípios;
Considerando a solicitação do vereador interessado em participar da XX Marcha dos Legislativos
Municipais;

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao Vereador JACKSON DE OLIVEIRA COSTA, CPF nº 607.092.823-70, 04
(quatro) diárias destinadas a indenizar parcelas de despesas com alimentação, passagens, hospedagem e
locomoção urbana, tendo em vista que o mesmo se deslocará para a cidade de Brasília - DF, no período de
24/08/2021 a 27/08/2021, para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada em
Brasília – DF, que objetiva uma mobilização nacional com a integração entre vereadores do Brasil na garantia de
mais recursos para os municípios e discutir demandas federativas que impactam os municípios.

Artigo 2º - A presente portaria será publicada no Diário Oficial da Câmara e no Mural Público da
Câmara Municipal e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS, em 23 de agosto
de 2021.

MIGUEL MORAIS DA SILVA
Vereador/Presidente da Câmara Municipal

__________________________________________________________________________________
Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesso o site:
http://www.transparencia.cmnovacolinas.ma.gov.br/acessoInformacao/diario/diario
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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro Nova Colinas - MA
CNPJ: 01.715.633/0001-49

PORTARIA N.º 010/2020-CM.

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Colinas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais e com base na Lei Orgânica do Município;

Considerando a realização da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada em Brasília –
DF, no período de 24/08/2021 a 27/08/2021 que objetiva uma mobilização nacional com a integração entre
vereadores na garantia de mais recursos para os municípios e discutir demandas federativas que impactam os
municípios;

Considerando a solicitação da vereadora interessada em participar da XX Marcha dos Legislativos
Municipais;

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder à Vereadora MARIA DE JESUS DE SOUSA LEITE, CPF nº 825.009.833-15,
04 (quatro) diárias destinadas a indenizar parcelas de despesas com alimentação, passagens, hospedagem e
locomoção urbana, tendo em vista que a mesma se deslocará para a cidade de Brasília - DF, no período de
24/08/2021 a 27/08/2021, para participar da XX Marcha dos Legislativos Municipais, a ser realizada em
Brasília – DF, que objetiva uma mobilização nacional com a integração entre vereadores do Brasil na garantia de
mais recursos para os municípios e discutir demandas federativas que impactam os municípios.
Artigo 2º - A presente portaria será publicada no Diário Oficial da Câmara e no Mural Público da
Câmara Municipal e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS, em 23 de agosto
de 2021.

MIGUEL MORAIS DA SILVA
Vereador/Presidente da Câmara Municipal

__________________________________________________________________________________
Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesso o site:
http://www.transparencia.cmnovacolinas.ma.gov.br/acessoInformacao/diario/diario

