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CâMARA MUNICIPAL DE LORETO

PROMULGAÇÃO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001,
DE 24 DE MAIO DE 2022

PROMULGAÇÃO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001,
DE 24 DE MAIO DE 2022.
 
“DÁ  A  NOVA  REDAÇÃO  AO  §5º,  DO  ART.  24,  DA  LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LORETO – MA”.
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE LORETO, Estado de
Maranhão, no uso de suas Atribuições Legais, especificamente
a prevista no artigo 34, IV, da Lei Orgânica do Município de
Loreto, promulga a presente Emenda à Lei Orgânica Municipal.
 
 Art. 1º - Fica alterado o §5º, do art. 24º, da Lei Orgânica do
Município de Loreto - MA, que passará a ter a seguinte redação:
 
“ A r t .  2 4 º
..............................................................................................
.....................
 
§5º  -  A eleição da Mesa da Câmara, para o segundo biênio,
realizar-se-á no decorrer do ano que se encerra o mandato do
(a) atual presidente da Casa, empossando-se os eleitos em 1º
(primeiro)  de  janeiro  do  ano  subsequente  à  eleição  acima
referida”.
 
Art. 2º - A presente Emenda à Lei Orgânica entrará em vigor
na data de sua publicação.
 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORETO – MA,
AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022.
 
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS LOPES
 Presidente da Câmara
BENEDITO GOMES DE MIRANDA
 Vice-Presidente
JOSÉ DA LUZ COSTA FILHO 
1º Secretário   
ILENISE COELHO MENDES MAIA
2ª Secretária

Publicado por: NILCELENY CARNEIRO MARTINS
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CâMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHãO

ATA DA SEÇÃO DO DIA 23 DE MAIO DE 2022 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO-

LEGISLATURA 2021 I 2024

Aos vinte e três dias (23) dias do mês de maio 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, Jose
Claudio  Santos  da  Silva  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 das matérias para a
ordem do dia o Projeto legislativo de lei nº 005/2022 institui a
contratação  de  jovem aprendiz  por  tempo  determinado,  em
empresas que prestem serviços de terceirização após ganharem
licitação na prefeitura municipal de nova Olinda do Maranhão -
Ma, e dá outras providências, de autoria do vereador: Sandro
Regio Alves de Sousa. Projeto de lei nº 05/2022 de 13 de abril
de 2022 que "dispõe sobre as Diretrizes Gerais para elaboração
da Lei  Orçamentária de 2023 e dá outras providencias,• de
autoria do Poder Executivo, e Projeto de Lei nº 004/2022 que
"dispõe sobre a  proibição da suspensão do fornecimento de
água  e  energia  elétrica,  nos  imóveis  onde  residam pessoas
enfermas,  em  fase  terminal  ou  acamadas,  que  integram  o
cadastro único·,  de autoria do vereador Raimundo de Sousa
Macedo Andrade, 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  seus  elogios,  suas  criticas  e  pedidos.  Encerrado  o
grande expediente, o presidente deu inicio à ordem do dia e
encaminhou o Projeto legislativo de lei nº 005/2022 institui a
contratação  de  jovem aprendiz  por  tempo  determinado,  em
empresas  que  prestem  serviços  de  t????rceirização  após
ganharem licitação na prefeitura municipal de Nova Olinda do
maranhão  -  Ma,  e  dá  outras  providências,  de  autoria  do
vereador: Sandro Regio Alves de Sousa, para a Comissão de
Justiça,  Cidadania  e  Redação  Final  (CCJ)  para  que  seja
analisado e emitir o parecer técnico. Em seguida colocou em
discursão o Projeto de Lei nº 05/2022 de 13 de abril de 2022
que "Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para elaboração da Lei
Orçamentária de 2023 e dá outras providencias• de autoria do
Poder Executivo, encerrada a discursão, iniciou votação do PL
05/2022 de 13 de abril de 2022 que foi aprovado por todos os
vereadores  presentes,  dando  prosseguimento  os  trabalhos  o
Presidente colocou em discursão o Projeto de Lei nº 004/2022
que "dispõe sobre a proibição da suspensão do fornecimento de
água  e  energia  elétrica,  nos  imóve;s  onde  residam pessoas
enfermas,  em  fase  terminal  ou  acamadas,  que  integram  o
cadastro único•, de autoria do vereador Raimundo de Sousa
Macedo Andrade, encerrada a discursão iniciou a votação do PL
004/2022 e foi  aprovado por todos os vereadores presentes,
encerrado a ordem do dia o presidente proclamou o resultado
da votação dos Pls: 05/2022 de 13 de abril de 2022 e 004/2022
onde foram aprovados por todos os vereadores da casa, e por
não ter mais  nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de  todos  os  vereadores,  convidou-os  para  a  seção  do  dia
seguinte e em seguida declarou a seção encerrada e mandou
lavrar a presente ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 543c446c41b6787ae24e831948840d11

ATA DA SEÇÃO DO DIA 24 DE MAIO DE 2022 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

- LEGISLATURA 2021/2024

Aos vinte e quatro dias (24) dias do mês de maio 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, Jose
Claudio  Santos  da  Silva  e  Francisco  das  Chagas  Carvalho
Junior.  O  senhor  Presidente  invocando  a  proteção  de  deus
declarou  a  seção  aberta  e  passou  a  palavra  ao  primeiro
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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 das matérias para a
ordem do dia, os Requerimentos Nº 00212022 pede que seja
feito um poço artesiano com sistema de distribuiçao de água
potavel no povoado: pedreira li no municipio de nova o/inda do
maranhão, de autoria do vereador Belimario de Albuquerque
Cabral,  nº  001  /2022  pedeque  seja  construido  uma  quadra
poliesportiva  coberta  na  vila  esperança  para  atender  as
comunidades dos bairros vila esperança e vila iracy, de autoria
do vereador Lindoval de Brito Lopes, 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 seus  elogios,  suas  criticas  e
pedidos.  Encerrado  o  grande  expediente,  o  presidente  deu
inicio  à  ordem do  dia  e  encaminhou  para  discursão  os  Nº
00212022 pede que seja feito um poço artesiano com sistema
de distribuiçao  de  água  potavel  no  povoadó:  pedreira  li  no
municipio de nova o/inda do maranhão de autoria do vereador
Belimario de Albuquerque Cabral,  nº 001/2022 pedeque seja
construido uma quadra poliesportiva coberta na vila esperança
para atender as comunidades dos bairros vila esperança e vila
iracy,  de  autoria  do  vereador  Lindoval  de  Brito  Lopes,
encerrada  a  discursão,  iniciou  a  votação  onde  todos  os
requerimentos  foram  aprovados  por  todos  os  vereadores
presentes,  dando  prosseguimento  os  trabalhos,  encerrado  a
ordem do dia o presidente proclamou o resultado da votação
dos 002/2022 e 001/2022, onde foram aprovados por todos os
vereadores  da  casa,  e  por  não  ter  mais  nada  a  tratar,  o
Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  os  vereadores,
convidou-os para a seção do dia seguinte, em seguida declarou
a seção encerrada e mandou lavrar a presente ata. 

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 456dd32b5cc78ea566760d551f1159d1

PROJETO LEGISLATIVO DE LEI Nº 004/2022

"DISPÕE  SOBRE  A  PROIBIÇÃO  DA  SUSPENSÃO  DO
FORNECIMENTO  DE  AGUA  E  ENERGIA  ELÉTRICA,  NOS
IMÓVEIS ONDE RESIDAM PESSOAS ENFERMAS, EM FASE
TERMINAL OU ACAMADAS, QUE INTEGRAM O CADASTRO
ÚNICO". 

Art. 1 ° -Fica proibida a suspensão do fornecimento de água e
energia elétrica, nos imóveis onde, comprovadamente, residam
pessoas enfermas em fase terminal ou acamadas que integram
o Cadastro Único do Governo Federal no Município de Nova
Olinda do Maranhão. 

Parágrafo Único -Para os fins desta lei considera-se enfermo

terminal,  todo  indivíduo  cuja  capacidade  funcional  ou
laborativa, cujo conforto orgânico ou social,  cuja integridade
orgânica ou vida estejam comprometidos por doenças crônico-
degenerativas incuráveis. 

Art.  2º  -Para  obter  o  benefício  de  que  trata  esta  Lei,  o
interessado deverá preencher requerimento próprio junto ao
CRAS, instruindo-o com laudo médico que comprove a condição
de enfermo em fase terminal ou acamado. 
 
Parágrafo  Único  -A  condição prevista  no  caput  deste  artigo
deve ser apurada por Assistente Social.
 
Art.  3° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Olinda do Maranhão
Estado do Maranhão, 05 de maio de 2022.
 
Raimundo de Sousa Macedo Andrade
Vereador - PL

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
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REQUERIMENTO Nº 002/2022 VEREADOR BELIMARIO
DE ALBUQUERQUE CABRAL

Senhor  presidente  o  vereador  Belimario  de  Albuquerque
Cabral,  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 FEITO UM POÇO ARTESIANO COM SISTEMA DE
DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTAVEL NO POVOADO: PEDREIRA
lI NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO. 
 
JUSTIFICATIVA
 
O pedido se justifica tendo em vista a dificuldade daquelas da
comunidades com atendimento de água potável é muito difícil, e
sabemos que uma água de boa qualidade vai levar uma melhor
qualidade de vida e melhorar a saúde dessas comunidades. 
 
Sala das Seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova
Olinda do Maranhão - Ma, 12 de maio de 2022.
 
Belimario de Albuquerque Cabral
Vereador - PP

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
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ASAF PEREIRA SOBRINHO

Presidente
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