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CâMARA MUNICIPAL DE GRAJAú

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2022

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2022.
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRAJAÚ – MA, PARA
O BIÊNIO 2023 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Grajaú,  Estado  do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com § 5º do Artigo 22, da Lei Orgânica do Município de Grajaú
– MA, e dos Artigos 11 e 13 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal. R E S O L V E. Art. 1º. A eleição da Mesa Diretora da
Câmara  Municipal  de  Grajaú,  Estado  do  Maranhão,  para  o
biênio de 2023 a 2024, será realizada no dia 10 (dez) de maio
de 2022, considerando – se automaticamente empossados os
eleitos, a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ,
conforme § 5º do art. 22 da Lei Orgânica do Município e Art. 13
do  Regimento  Interno  desta  Câmara  Municipal.  Art.  2º.  O
registro  será  solicitado  por  chapas,  que  serão  numeradas
conforme  ordem  de  inscrição,  devendo  conter  o  nome  dos
candidatos aos respectivos cargos, contendo suas assinaturas
reconhecidas em cartório, ou seja, Presidente, Vice Presidente,
1º Secretário e 2º Secretário, até às 17:00 (dezessete) horas do
dia 9 de maio de 2022 junto a Diretoria da Câmara Municipal
de Grajaú –Maranhão, conforme § 2º do art. 14 do Regimento
Interno  desta  Câmara  Municipal.  PARAGRAFO ÚNICO –  As
cédulas  serão  elaboradas  em  papel  timbrado  da  Câmara
municipal de Grajaú, contendo os quadrados com os números
das chapas, com indicação dos nomes dos candidatos e cargos
respectivos.  Art.  3º.  Fica  determinado  que  o  candidato
participará apenas em uma chapa. PARAGRAFO ÚNICO: Caso o
nome de algum candidato apareça em mais de uma chapa, terá
validade a chapa cujo  protocolo ocorreu em primeiro lugar,
ficando a chapa prejudicada garantido o direito de indicar outro
nome. Art. 4º. Esta resolução entra em vigor a partir desta data.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Grajaú – MA,
em 25 de abril de 2022.
 
ELANY SANTOS SILVA
Vereadora Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI
Código identificador: 9da169e59c4eb23b3b85f1ceb6f5a54e

CâMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHãO

REQUERIMENTO Nº 002/2022 VEREADOR JOSÉ
CLÁUDIO SANTOS DA SILVA

Senhor presidente, o vereador José Cláudio Santos da Silva, que
este  subscreve  requer  que  após  tramitação  regimental,
discutido e votado em plenário e se aprovado seja encaminhado
à senhora prefeita municipal para as devidas providencias o
seguinte pedido:
 
QUE SEJA PROVIDENCIADA COM URGÊNCIA A ILUMINAÇÃO
DA VILA DA SEGUNDA E DA QUARTA QUADRA DA B-4.
 
JUSTIFICATIVA
 
Senhor  presidente  o  pedido  se  justifica  tendo  em  vista  o
transtorno que causa aos moradores daquelas localidades no
período da noite.
 

Sala das Seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova
Olinda do Maranhão - Ma, 25 de abril de 2022
 
José Cláudio Santos da Silva - PP

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: cc1218e1024b41cdf7383c7184c5c029

ATA DA SEÇÃO DO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Aos vinte e cinco dias (25) dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois, no plenário: MARIA JOSÉ DE SOUSA COÊLH
O da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Olinda do Mara
nhão,  presente  os  vereadores:  Belimario  de  Albuquerque
Cabral,  Raimundo de Sousa Macedo Andrade,  Sandro Régio
Alves de Sousa, Benedito Alves da Silva, Valter Marques de
S o u s a ,
Maria Rita dos Santos Cardoso, Lindoval de Brito Lopes, João C
osta Filho e Jose Claudio Santos da Silva. Ausente os vereadore
s: Ronildo Costa de Carvalho e Francisco das Chagas Carvalho
Junior.  O  senhor  Presidente  invocando  a  proteção  de  deus
declarou  a  seção  aberta  e  passou  a  palavra  ao  primeiro
Secretário  da Mesa Diretora para fazer  a  leitura da ata da
seção  anterior,  encerrada  a  leitura  da  ata  e  colocada  em
votação, votada e aprovada, o presidente passou novamente a
palavra  ao  secretário  para  fazer  a  leitura  da  matéria  para
a ordem do dia: o Projeto de Lei nº 003/2022 que pede para
Inserir no calendário oficial do município de Nova Olinda do
Maranhão-Ma a semana de prevenção e combate às drogas e
a  violência  de  crianças,  jovens  e  adultos  e  dá  outras
providências,  de autoria do vereador Sandro Regia Alves de
Sousa,  encerrado  a  leitura  de  matéria  da  ordem do  dia,  o
presidente iniciou o pequeno expediente e franqueou a palavra
aos vereadores por cinco (05) minutos, encerrado o pequeno
expediente,  o  Presidente  iniciou  o  grande  expediente  e
franqueou a palavra aos vereadores por vinte (20) minutos, os
vereadores que fizeram uso da tribuna, colocaram suas ideias,
fizeram suas criticas e pedidos. Encerrado o grande expediente,
o presidente deu inicio à ordem do dia e encaminhou o Projeto
de Lei nº 003/2022 que pede para Inserir no calendário oficial
do município de Nova Olinda do Maranhão-Ma a semana de
prevenção e combate às drogas e a violência de crianças, jovens
e adultos e dás outras providências,  de autoria do vereador
Sandro  Regia  Alves  de  Sousa,  para  discursão,  encerrada  a
discursão  colocou  em votação  e  foi  aprovado  por  todos  os
vereadores  presentes,  encerrado  a  votação  e  proclamado  o
resultado, o presidente encerrou a ordem do dia, e por não ter
mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
os vereadores, declarou a seção encerrada e mandou lavrar a
presente ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: b639ad92a55e9ddb38c6b10b07c1c74a

ATA DA SEÇÃO DO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Aos vinte e seis dias (26) dias do mês de abril do ano de dois mil
e vinte e dois, no plenário: MARIA JOSÉ DE SOUSA COÊLHO
da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Nova  Olinda  do
Maranhão, presente os vereadores: Belimario de Albuquerque
Cabral,  Raimundo de Sousa Macedo Andrade,  Sandro Régio
Alves de Sousa, Benedito Alves da Silva, Valter Marques de
Sousa,  Ronildo  Costa  de  Carvalho,  Maria  Rita  dos  Santos
Cardoso,  Lindoval  de  Brito  Lopes,  João  Costa  Filho  e  Jose
Claudio Santos da Silva. Ausente os vereadores: Valter Marques
de Sousa e Francisco das Chagas Carvalho Junior. O senhor
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Presidente  invocando  a  proteção  de  deus  declarou  a  seção
aberta  e  passou  a  palavra  ao  primeiro  Secretário  da  Mesa
Diretora  para  fazer  a  leitura  da  ata  da  seção  anterior,
encerrada a leitura da ata e colocada em votação, votada e
aprovada,  o  presidente  passou  novamente  a  palavra  ao
secretário para fazer a leitura da matéria para a ordem do dia:
o requerimento nº 001/2022 que pede a cobertura do caminhão
do povão e requerimento nº 002/2022 que pede a restauração
da iluminação publica das vilas da 2ª e 4ª quadra da B-4 ambos
de autoria do vereador José Claudio Santos da Silva, encerrado
a leitura das matérias da ordem do dia, o presidente iniciou o
pequeno expediente e franqueou a palavra aos vereadores por
cinco  (05)  minutos,  encerrado  o  pequeno  expediente,  o
Presidente iniciou o grande expediente e franqueou a palavra
aos  vereadores  por  vinte  (20)  minutos,  os  vereadores  que
fizeram uso da tribuna,  colocaram suas ideias,  fizeram suas
criticas e pedidos. Encerrado o grande expediente, o presidente
deu inicio à ordem do dia e encaminhou o requerimento nº
001/2022  que  pede  a  cobertura  do  caminhão  do  povão  e
requerimento  nº  002/2022  que  pede  a  restauração  da
iluminação publica das vilas da 2ª e 4ª quadra da B-4 ambos de
autoria  do  vereador  José  Claudio  Santos  da  Silva,  para
discursão, encerrada a discursão colocou em votação e foram
aprovados  os  dois  requerimentos,  por  todos  os  vereadores
presentes,  encerrado a votação e proclamado o resultado,  o
presidente encerrou a ordem do dia, e por não ter mais nada a
tratar,  o  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  os
vereadores,  declarou  a  seção  encerrada  e  mandou  lavrar  a
presente ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: e959daeedec6d28f2068d38d9fa9bee5

PROJETO LEGISLATIVO DE LEI Nº 003/2022

Inserir no calendário oficial do município de Nova Olinda do
Maranhão-Ma a semana de prevenção e combate às drogas e a
violência  de  crianças,  jovens  e  adultos  e  dás  outras
providências.
 
Ilustríssimo Senhor Presidente o Vereador Sandro Régio Alves
de Sousa, que de acordo com suas prerrogativas regimentais e
constitucionais, encaminha a esta casa legislativa a proposta do
Projeto de Lei n 003/2022 de inserir no calendário oficial do
Município  de  Nova  Olinda  do  Maranhão-Ma,  a  Semana  de
prevenção e  Combate as  Drogas e  a  Violência  de Crianças,
Jovens e Adultos e das outras providências. Solicita que seja
encaminhado  ao  plenário  desta  casa  para  ser  votado  e  se
aprovado  encaminhado  ao  Poder  Executivo  para  sanção  da
Prefeita Iracy Mendonça Weba.
Art.1 - Fica instituída a Semana de prevenção e Combate as
Drogas e a Violência de Crianças, Jovens e Adultos e das outras
providências, no calendário oficial do município de Nova Olinda
do Maranhão Má, a ser comemorada, anualmente, apartir da
primeira quinzena do mês de novembro de cada ano.
Art.2 - A Semana Municipal de Prevenção e Combate às Drogas
e a Violência de crianças, jovens, adultos" deverá ser incluída
no calendário  oficial  do  município,  instituído  pelo  artigo  1o
desta  Lei  deverá  ser  comemorado  com  a  realização  de
campanhas educativas e social, com o objetivo de esclarecer a
população em geral sobre os riscos e os cuidados na prevenção
e ao combate às drogas e a violência.
Parágrafo  Único:  O  poder  executivo  do  município  de  Nova
Olinda do
Maranhão-Ma, deverá incluir também no calendário escolar do
Sistema do Ensino Municipal através da Secretaria Municipal
de Educação-SEMED
Art. 3º- Fica o poder executivo encarregado de implementar,
planejar executar ações através das Secretarias Municipais, que

visa Prevenir e Combater as Drogas e a Violência de Crianças,
Jovens e Adultos no âmbito do Município de Nova Olinda do
Maranhão-Ma. Ações que poderão ser desenvolvidas:
I - Palestras
II - Gincanas
III- debates
IV- Esportes
V- Apresentação teatral
VI- Ciclismo
VII- Caminhada Urbana
VIII - Políticas Púbicas de Prevenção
IX- Projetos Didáticos
X-Ações de Saúde, cultural, assistência!
Parágrafo  Único:  As  ações  articuladas  pelas  Secretarias
Municipais de Assistência Social, Cultura, Educação e Saúde,
poderá ter como referência para a culminâncias das atividades
e resultados a data de aniversário da cidade de Nova Olinda do
Maranhão-Ma.
Art.4 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar
convênio  com  entidades  públicas  e  privadas  visando  o
cumprimento desta lei.
Parágrafo Único: O poder executivo municipal também poderá
promover parcerias com entidades religiosas, Ongs, associações
e  sindicatos  para  que juntos  busquem alternativas  que visa
superar os problemas das drogas e violência entre crianças,
jovens e adultos. Nas limitações do Município de Nova Olinda
do Maranhão-Ma.
Art.5 - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta
Lei  correrão  por  conta  de  dotação  orçamentária  especifica,
prevista na lei orçamentária anual, ficando o Poder Executivo
autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ou  especiais
necessários.
Art.6 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Sala  das  Sessões  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Olinda  do
Maranhão-Ma, 06 de abril de 2022.
 
SANDRO REGIO ALVES DE SOUSA – MDB
VEREADOR PROPONENTE
 
JUSTIFICATIVA
 
Uma das formas mais importantes de prevenir o uso de drogas
e da violência é a informação. É preciso propagar na sociedade
Nova olindense os riscos do abuso dessas substâncias, e que
seu uso leva as pessoas a perder o controle dos seus atos,
principalmente crianças, jovens e adultos.
 
Considerado que entender ser o uso das drogas e da violência
um fenômeno mundial que precisa ser discutido de forma mais
abrangente em nosso município,  a  semana de prevenção às
drogas e da violência entre crianças, jovens, adultos é elemento
que  destaca  o  tema  e  de  fundamental  importância  para  a
superação de tal fenômeno.
 
Assim, para sensibilizar as autoridades do poder executivo e em
geral os segmentos da sociedade de Nova Olinda do Maranhão-
Ma. e trazer o problema a tona, nada mais apropriado do que
criar  no  calendário  oficiai  do  município  de  Nova  linda  do
Maranhão-Ma,  uma  semana  com  o  objetivo  de  provocar  a
discussão  do  tema  e  fomentar  atividades  relacionadas  à
matéria.
 
Pela importância desta iniciativa, pela sua abrangência, junto à
comunidade e pelo bem estar da população, tenho a certeza da
concordância dos nobres pares desta Casa para sua aprovação
Por todo o descrito, peço o apoio dos colegas vereadores para
aprovação do referido projeto.
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Sala  das  Sessões  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Olinda  do
Maranhão-Ma, 06 de abril de 2022.
 
SANDRO REGIO ALVES DE SOUSA – MDB
VEREADOR PROPONENTE

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
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REQUERIMENTO Nº 001/2022 VEREADOR JOSÉ
CLÁUDIO SANTOS DA SILVA

Senhor presidente, o vereador José Cláudio Santos da Silva, que
este  subscreve  requer  que  após  tramitação  regimental,
discutido e votado em plenário e se aprovado seja encaminhado
à senhora prefeita municipal para as devidas providencias o
seguinte pedido:
 
QUE SEJA PROVIDENCIADA COM URGÊNCIA A COBERTURA
DO CAMINHÃO DO POVÃO.
 
JUSTIFICATIVA
 
Senhor presidente o pedido se justifica tendo em vista o período
chuvoso dificultando o transporte da produção dom moradores
das quadra até a sede do município.
 
Sala das Seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova
Olinda do Maranhão-Ma, 25 de abril de 2022
 
José Cláudio Santos da Silva - PP

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 6f0f90f7e7d37a38d11ac9a006f35e19

CâMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

RESOLUÇÃO N° 002 DE 06 DE ABRIL DE 2022

 RESOLUÇÃO N° 002 de 06 de abril de 2022
 
Dá  denominação  à  tribuna  da  câmara  municipal  de  Tasso
Fragoso, e dá outras providências.
 
A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  TASSO  FRAGOSO,  Estado  do
Maranhão,  no uso de suas atribuições legais,  faz saber que
submete à aprovação do Plenário a presente Resolução:
 
Art.  1º.  Passa  a  denominar-se  “Tribuna  vereador  José
Cassimiro Antunes” a tribuna da Câmara Municipal de Tasso
Fragoso.
 
Art. 2º. A Mesa Diretora tomará as providências necessárias
para que se promova a colocação da respectiva placa e sua nova
denominação.
 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Art.  4.  Esta  resolução  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
Publique-se e Cumpra-se.
 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  TASSO  FRAGOSO  ESTADO  DO
MARANHÃO, EM 06 DE ABRIL DE 2022.
 
Francisco Erisnaldo da Silva Rodrigues
Vereador Presidente da Câmara Municipal

Publicado por: ERISSON HENRIQUE NUNES MARTINS
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ASAF PEREIRA SOBRINHO

Presidente
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