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CâMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHãO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 001/2021

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 001/2021
 
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO O DE DIÁRIAS A VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO- MA, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e o Presidente promulga a seguinte Resolução:
Art. 1° - Conceder diárias aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal de Campestre de Maranhao - MA, da seguinte
forma e valores:
PARA DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE, DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES:
 
1- NO INTERIOR DO ESTADO---------------- R$: 352,40
11- NA CAPITAL DO ESTADO------------------- R$: 782,00
Ill- FORA DO ESTADO----------------------------- R$: 851,20
 
Paragrafo 1°- A concessão de diárias tem como objetivo a cobertura de despesas com passagem, locomoção, alimentação e estadia
de viagem dos vereadores e servidores, quando a serviço desta Câmara.
§ 2° - Será considerada para efeito de diárias, as viagens que ultrapassarem vinte e quatro horas de ausência da sede Município e
que sejam para tratarem de assuntos de interesse desta Câmara.
Art. 2° - A concessão de diárias será feita através de Portarias, assinadas pelo Presidente desta Câmara.
Art. 3° Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, aos nove dias do mês de fevereiro de
2021.
 
ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
PRESIDENTE DA CÂMARA
 

Publicado por: FÁBIO THIAGO MONTES FERREIRA
Código identificador: 9439946882936234b8adde5c377bcd3f

CâMARA MUNICIPAL DE GRAJAú

ATA Nº 036/2021 DA SESSÃO ORDINÁRIA

Ata nº 036/2021 da Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa
2021-2022  do  Município  do  Grajaú  Estado  do  Maranhão.  
Presidente: Elany Santos Silva; Vice-presidente: Cristiano Lima
Fontenele;   1º  Secretário:  Ancelmo  de  Barros  Pessoa;   2º
Secretário:  José Sousa Santos.  Aos  18 (dezoito) dias do mês
de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09h00min (nove
horas), reuniram-se no Plenário do Vereador Kardec Barros do
Palácio  Poeta  João  Viana  Guará  da  câmara  Municipal   de
Grajaú   -  Estado  do  Maranhão,  os  senhores   vereadores:
Adenildo  da  Silva  Rodrigues,  Ancelmo  de  Barros  Pessoa,
Cristiano Lima Fontenele, Elany Santos Silva, Elielson Ribeiro
Sousa, Elisabeth do Socorro Nogueira Santos, Francisca Sales
de Sousa, José Arão Marizê Lopes, José Sousa Santos,  Luis
Fernando Barros Mourão, Paulysmael Barros Carvalho, Pedro
Morais, Roldão da Silva Benício, Sergio Henrique Falcão Jorge
e Weliton de Sousa Santos.  Com quórum máximo, portanto,
para funcionar e deliberar, foi feita a oração de abertura pelo
Vereador Ancelmo Barros, e em seguida  a senhora  Presidente,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a presente Sessão.  sendo concedido 1 min (um minuto)
de  silêncio  pelo  falecimento  do  Senhor   José  Rodrigues,
Professora Assunção, senhor Jessé, Timotéo, Senhor Sebastião
e aos prematuros Enzo Gabriel e ao filho do Uvandson Sabóia -
Presidente da ACIG.  Convidados à Mesa: Prefeito Municipal -
Mercal Lima de Arruda e Dr. Mauro Henrique.  Na primeira
parte da Ordem do Dia foi  seguido o rito e votação para a

Prestação  de  Contas:  Parecer  Prévio  do  Processo
n°1230/2010/TCE/MA - Prestação de Contas;  Tomada de contas
Anual da Administração Direta da Prefeitura de Grajaú/MA -
Exercício 2008;  LEITURA DOS PARECERES FAVORÁVEIS DAS
COMISSÕES  PERMANENTES:  Comissão  de  Constituição,
Justiça  e  Redação  Final  –  CCJ;   Comissão  de  Orçamento,
Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio Municipal
CO.  DR.   MAURO HENRIQUE -  DEFESA DA ASSISTÊNCIA
JURÍDICA - Após cumprimentos, elogia o Dr. Charles André pela
assistência que deu aos pareceres lidos hoje, que ficaram claros
e precisos, tão claros que facilitou o seu trabalho, ressalta o que
está sendo julgado, no caso as contas do exercício de 2008, e a
população pode se questionar o por que  está sendo votado só
agora, e responde que são contas complexas e grandes, e que
passam pelo  Crivo  Constitucional  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado  do Maranhão, crivo que se inicia com o relatório de
informações técnica, posteriormente o prestador de contas, no
caso o prefeito, é citado para  apresentar defesa e regularizar
as  inconformidades identificadas, feita esta regulamentação o
projeto volta a um novo parecer  onde é reconhecido  aquilo que
foi sanado ou não, passa pelo Ministério Público de Contas e
depois vai para o primeiro julgamento, por parte do Plenário do
Acordo de Contas, onde houve esse primeiro  julgado e ainda
identificou algumas impropriedades no caso, depois do  recurso
de consideração, dentro deste recurso volta para que o órgão 
técnico  para  se  fazer   uma  análise  minuciosa  de  todas  as
irregularidades  encontradas,  passa  mais  uma  vez  pelo
Ministério  Público  de  Contas  e  posteriormente  vai  para  o
julgamento da Corte.  E como bem se salientou os pareceres da
CCJ  e  do  CO ,  o  Tribunal  de  Contas  de  maneira  expressa
entendeu que havia irregularidades de ordem  formal que não
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causaram nenhum  prejuízo ao erário, além de que se trata do
ano de 2008, época em que não existiam ainda os órgãos de
controle  atuais  de  forma  tão  efetiva,  havia  ainda  uma
precariedade  no  material  humano  existente  na  época  na
Prefeitura, a rapidez das informações não eram como  hoje, e
isso  sem  dúvida  ocasionou  essas  irregularidades,  mas   é
importante dizer que o Tribunal  de Contas,  órgão técnico e
constitucional,  disse expressamente que “não houve dano ao
erário”,  e  no caso aplicou a penalidade  cabível  de multa.  
Portanto,  o  parecer  do  Tribunal  de  Contas  é  um  parecer
correto,  equilibrado  e  justo,  a  despeito  disso  não  se  pode
esquecer  que se  trata  de  um julgamento  político,  porque o
julgamento técnico já foi realizado em  São Luis pelo Tribunal.
Em  seguida  foi  feita  a  votação  dos  pareceres:  PARECER
FAVORÁVEL DA CCJ - Aprovado com 13 (treze) votos favoráveis
e  02  (dois)  contrários  ,  sendo  favoráveis  ??os  vereadores:
Adenildo da Silva Rodrigues, Cristiano Lima Fontenele, Elany
Santos Silva,  Elielson Ribeiro Sousa  ,  Elisabeth do Socorro
Nogueira Santos, Francisca Sales de Sousa, José Arão Marizê
Lopes, José Sousa Santos, Luis Fernando Barros Mourão, Pedro
Morais, Roldão da Silva Benicio, Sergio Henrique Falcão Jorge
e Weliton, de Sousa Santos, e contrariamente ao Vereadores:
Ancelmo  de  Barros  Pessoa  e  Paulysmael  Barros  Carvalho.  
PARECER FAVORÁVEL DO CO- Aprovado com 13 (treze) votos
a favoráveis   e  02 (dois)  contrários  ,  sendo favoráveis  ??os
vereadores:  Adenildo  da  Silva  Rodrigues,  Cristiano  Lima
Fontenele, Elany Santos Silva, Elielson Ribeiro Sousa, Elisabeth
do Socorro Nogueira Santos,  Francisca Sales de Sousa, José
Arão Marizê Lopes, José Sousa Santos, Luis Fernando Barros
Mourão,  Pedro  Morais,  Roldão  da  Silva  Benício,  Sergio
Henrique Falcão Jorge e Weliton de Sousa Santos, e contrários
 os vereadores: Ancelmo de Barros Pessoa e Paulysmael Barros
Carvalho. Dando seguimento foi feita à votação das contas do
exercício Financeiro do ano de 2008.  Aprovada  com 13 (treze)
votos a favoráveis e 02 (dois) contrários , sendo favoráveis ??os
vereadores:  Adenildo  da  Silva  Rodrigues,  Cristiano  Lima
Fontenele, Elany Santos Silva, Elielson Ribeiro Sousa, Elisabeth
do Socorro Nogueira Santos, Francisca Sales de Sousa, José 
Arão Marizê Lopes, José Sousa Santos, Luis Fernando Barros
Mourão,  Pedro  Morais,  Roldão  da  Silva  Benicio,  Sergio
Henrique Falcão Jorge e Weliton de Sousa Santos, e contrários
 os Vereadores: Ancelmo de Barros Pessoa e Paulysmael Barros
Carvalho.  Logo após, foi lido o  PROJETO DE DECRETO nº
105/2021.   Dispõe  sobre  a  aprovação  do  Processo  nº
1230/2010/TCE - Prestação de Contas – Tomadas de contas de
Gestores dos Fundos Municipais, exercício Financeiro de 2008.
Dando  Continuidade, no Grande Expediente fizeram uso da fala
dos  seguintes  Vereadores:  ELISABETH NOGUEIRA  Após  os
cumprimentos iniciais  , agradece aos Pares pela  aprovação das
Contas  do  exercíc io  de  2008,  e  que  isso  mostra  o
comprometimento e a realidade das contas que chegou até essa
Casa já aprovadas pelo Tribunal de Contas, e como já  veio
aprovada, não teria  outra opção que  ano fosse ser também
 favorável.  Como também foi a própria população que também
o  julgou  e  lhe  deu  mais  dois  mandatos.   VEREADOR
PAULYNHO DO GESSO - Após os cumprimentos iniciais, ele diz
que apesar de ser um julgamento político, e não técnico,mas
vale  observar  que  mesmo  no  parecer  técnico  existe  uma
condenação de ressarcimento de R$ 265.592,67 (duzentos e
sessenta  e  cinco   mil  quinhentos  e  noventa  e  dois  reais  e
sessenta e sete centavos), teve um acórdão, que se encontra na
prestação  de  contas.   PARTE  DR.   MAURO  HENRIQUE  -
Esclarece sobre o assunto que o Vereador falou que houve um
primeiro julgamento, assim como  já falou, onde foi identificado
irregularidades,  mas  no  recurso  de  consideração o  Tribunal
reviu sua posição,  com base nos novos documentos e concluiu
que  não houve prejuízo ao erário.  VEREADOR PAULYNHO DO
GESSO -  explica que quando falou sobre,  foi justamente para
justificar a posição do seu voto para que não pareça que ao não
apoiar  os  demais  vereadores  que  votaram  a  favor,  queira

"comprar uma luta" sem fundamento.  comenta que a chuva de
hoje mostra o reflexo do governo municipal, as ruas são estão
só  lama e buracos.  VEREADOR WELITON SOUSA Após os
cumprimentos iniciais, fala que o tempo de gestão do Prefeito
Mercial fala do seu trabalho, pois isso mostra uma aprovação da
população.  comenta sobre o grande desemprego na cidade,
onde ver as empresas que ajudam a gestão agora fechando as
portas para ajudar, com uma falta de responsabilidade com a
população.  Fala que faz sua política com amor, e não aceita
políticos que fazem política por dinheiro.  VEREADOR ROLDÃO
BENICIO - Após os cumprimentos iniciais, referente à prestação
de  contas,  justifica  o  seu  voto  com  base  na  avaliação  do
Tribunal de Contas, já  que eles aprovaram e eram os únicos
que podiam fazer alguma coisa, não lhe restou mais opções. 
lembra  do poço do Alto do Coco, pedindo que essa obra saia do
papel e seja executada. Referente ao Povoado Alto Brasil, fala
que  tudo  o  que  podia  fazer  por  este  Povoado  foi  feito,  e
continuará lutando por aquele povo, já que  é onde mora e
aprendeu a valorizar suas origens.  acredita e deseja terminar
seu mandato com 90% (noventa por cento) daquele Povoado
asfaltado, e 70% (setenta por cento) regularizado através do
Iterma,  tudo  isso  porque  vem  se  esforçando  muito  para  a
melhoria  e  desenvolvimento  daquela  região.   Vereador
ADENILDO RODRIGUES - Após os cumprimentos iniciais, diz ao
Prefeito que seu legado no Grajaú jamais será esquecido, pois é
um grande Líder Político,que  sempre há o que fazer, mas muito
já foi feito.  Parabeniza o posicionamento o Vereador Paulynho,
e  agradece,  como  Presidente  da  CCJ,  aos  colegas  que
aprovaram,  pois  foi  feito  com  muita  responsabilidade  e
coerência.  Traz uma insatisfação com o que vem acontecendo
com  as  gestantes  da  cidade,  e  relata  uma  situação  que
presenciou onde uma gestante lhe procurou e ele logo pediu a
presidente  da  Casa  uma  ultrassom  que  a  mesma  estava
precisando  com urgência pois havia  ido ao Hospital Santa
Neusa.  Com sangramento, e o médico a avaliou, pediu uma
ultrassom e a  mandou de volta para casa, e a ultrassom foi
autorizada para ser feita na clínica e quando chegou lá, ela não
fez, pois não estava marcada, e  a mesma ficou sem  o exame
necessário,  alguns  dias  depois  ele  voltou  ao  hospital  e  foi
encaminhada em uma ambulância simples, e antes de chegar o
destino  deu  à  luz,  foi  levado   a  UTI  de  Imperatriz,  mas
infelizmente veio a óbito.  E que o básico para se ter em uma
maternidade  é  a  ultrassom,  para  atender  gestantes  com
gravidez de risco, com sangramento, não seja mandado para
casa, mas se faça o procedimento correto para salvar a vida do
bebê e da mãe.  QUESTÃO DE ORDEM – VEREADOR LUIS
FERNANDO – Comenta que muitos secretários não gostam da
presença dos vereadores, e em relação a ultrassons, fala que há
paciente que o procuram com ultrassom do mês de abril do
corrente  ano,  que ainda não tiveram acesso ao exame.   E
quando o vereador se  disponibiliza  para resolver é barrado. 
QUESTÃO  DE  ORDEM  -  VEREADOR  SERGINHO  FALCÃO
JORGE - explica que no Hospital Santa Neusa há aparelho de
ultrassom, mas somente um médico que realiza, de quarta a
quinta-feira, e não tem recursos para pagar um médico para
fazer todos os dias  , até porque querem reduzir o salário, que
desde o Governo de Otsuka é o mesmo, o Hospital irá fechar, e
isso será ainda pior.  Então o certo é encontrar soluções.  Já que
com o salário atual não é possível pagar um médico para ficar
sob aviso para realizar as  ultrassons, que custariam R$ 500,00
(quinhentos  reais)  o  dia,  imagina  se  reduzirem.   E  que  há
também  problemas  nos  demais  hospitais  da  cidade  que
precisam ser  fiscalizados e  cobrados.   -  Logo após  sobe à
tribuna para  fazer  sua fala  -  Vereador  SERGINHO FALCÃO
JORGE - Após cumprimentos, continua sua fala referente aos
Hospitais da cidade, e fala que é necessária uma conversa com
os responsáveis,  e que uma delas é a  Secretária de Saúde
Ivanda Cortez, para ver o que realmente está acontecendo e
não pôr culpa só no  Hospital, é necessário analisar como está
 a  atenção  básica,  o   acompanhamento  do  pré-natal  no
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município, onde muitas vezes chegam ao hospital infelizmente
sem  ter  feito  um  acompanhamento   ou  ao  menos   uma
ultrassom na gestação, e isso é muito preocupante e precisa
está do lado dos menos favorecidos e buscar soluções.  Sobre a
Prestação de Contas, falaram muito sobre o julgamento político,
mas comenta que sua análise foi pela parte técnica do Tribunal
de Contas,  e já veio aprovada com ressalvas.   Parabeniza a
Academia  Maranhão  Strike  por  ter  realizado,  no  sábado,  o
Evento Esporte Solidário com modalidades de artes marciais. 
Relata que esteve também  na Cavalgada do Povoado Flores, e
ficou feliz em ver o trabalho sendo feito na estrada do Povoado
Nova Conquista, que liga ao Povoado Flores.  Relata que visitou
a Escola Bom Samaritano, no bairro Quem Dera, onde as aulas
ainda não iniciaram, pois está passando por reformas, e quando
se trata de escolas alugadas fica o questionamento se a gestão
deve investir ou não, já que não é propriedade do  município, e
deixa sua cobrança ao Secretário de Educação - Pedro Barros
para que possa disponibilizar funcionários, pois em conversa
com o pessoal da escola, lhe passaram  que vai alguns pedreiros
e eletricista, mas passam um dia e no outro já não vão mais,
então pede que seja intensificado o trabalho na escola para que
as  crianças  retornem  o  quanto  antes  às  aulas.  Pede  ao
secretário  Malagueta  que  tome  providências  em relação  ao
bueiro em frente à Igreja Universal na Rua do Areão, pois com
as chuvas é impossibilita as pessoas de entrarem.  VEREADOR
ANCELMO BARROS - Após os cumprimentos iniciais, agradece
o  pagamento  que  foi  feito  aos   pequenos  produtores  da
Agricultura Família, e pede que se for  possível, que façam um
calendário de pagamento, pois os mesmo  precisam pagas as
contas  de  água  e  energia,  que  são  mensais.   Referente  à
Infraestrutura, fala que esteve no Povoado Flores, e encontrou
com Chico Brasil no sábado com as máquinas  trabalhando. 
Ainda sobre o Povoado , comenta sobre  a beleza da lagoa da
localidade, onde seria um belo cartão postal se fosse feita uma
infraestrutura digna.  Relata que no momento  da Cavalgada
houve queda de energia, e que isso é comum naquele Povoado,
então faz cobrança para a  Equatorial que se responsabilize
para resolver essa problemática.  Sobre a Educação, lamenta a
situação de algumas escolas que ainda estão sem aulas, após 02
(dois) anos de paralisação.  Parabeniza  a gestão pela obra da
Creche da Rua da Paz, no Bairro Expoagra, e ainda sobre as
creches pede que termine também as do Alto Brasil, Remanso,
Joana  Batista,  Frei  Alberto  Beretta,  pois  é  lamentável  ver
espaços  alugados   e  obras  inacabadas.   PARTE  PREFEITO
MUNICIPAL  MERCIAL  LIMA  DE  ARRUDA  -  explica  que
conseguiu o recurso para essas obras no final de seu mandato
em 2012, quando saiu o recurso já não estava mais na sua
administração,  e   o  agora  está  em processo  de  licitação  à
contratação  da retomada das creches do Frei Alberto Beretta,
Remanso, Alto Brasil  e a da Joana Batista já foi  retomada. 
VEREADOR ANCELMO BARROS - Cobra em relação ao Planalto
do Falcão, que é uma área descoberta de assistência médica,
onde  há  casos  de  hanseníase,  micoses,  crianças  e  idosos,
hipertensos e diabéticos, pede à Secretaria de Saúde que veja
essa situação.  VEREADOR LUIS FERNANDO DA SAÚDE- Após
os cumprimentos iniciais,  parabeniza o Secretário Malagueta
pelo  trabalho  que  vem fazendo,  que  apesar  de  ainda  faltar
situações para serem resolvidas, vem fazendo um bom trabalho
e todos reconhecem seu esforço.  Parabeniza todos os médicos
pelo seu dia.  Fala que na atenção básica do município conhece
funcionários que vão a cavalo,  de bicicleta para levar  essa
assistência, que não é feita somente  com funcionários, mas
com medicamentos e exames.  VEREADOR ARÃO GUAJAJARA -
Após  os  cumprimentos  iniciais,  em relação aos  hospitais  da
cidade, fala que a avaliação aqui feita é uma avaliação política e
muitas vezes superficial, mas que de fato é lamentável algumas
situações que ocorrem nos hospitais, e como já  pediu uma vez ,
reforça o pedido de que seja enviado a esta Casa a cópia dos
contratos dessas instituições, para que se tenha conhecido do
que cada uma se comprometeu a cumprir, pois muitas vezes

pode ser que se cobre algo que não está no contrato.  Reforça
também o pedido,  de caso for possível,  de se ter ultrassom
móvel para atender  casos urgentes e da zona rural.  Como
também  o  pedido  do  melhoramento  das  estradas  que  dão
acesso às aldeias.  PARTE-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
RICARDO ARRUDA – Em relação às estradas das aldeias, fala
que há o projeto de montar ao menos três frentes de serviços,
como  já  tem uma  em serviço  na  região  das  flores,  com a
intenção de montar mais algumas , para que possa chegar  o
máximo possível em todas as regiões, e uma dessas forças é
justamente para servir  as terras indígenas.  VEREADOR ARÃO
GUAJAJARA –  Agradece  a  resposta,  e  reforça  o  pedido  em
relação à implantação de internet nas escolas das aldeias, e já
entrou em contato com o Ricardo Arruda que lhe informou que
já existe um contratado com a empresa licitada, e que é de
grande  utilidade  esse  meio  de  comunicação.   PARTE
SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO  RICARDO  ARRUDA  -
Confirma que há esse  contratado com a empresa Neolog para
que seja instalada internet em todas as escolas, urbanas, rurais
e indígenas, além da aquisição de 100 (cem) notebooks para
atender  as  escolas  contempladas.   VEREADOR  ARÃO
GUAJAJARA – Faz Pedido  ao Nildo, superintendente da limpeza
pública, que faça limpeza  das valetas (ou valas)  onde correm a
água dos esgotos, que enchem e a água se espalha pelas ruas. 
Renova seu pedido ao Presidente da Câmara, solicitando que
seja feito ofício coletivo ao Governador Flávio Dino, renovando
um documento de 2018, com os itens contidos de que houve um
compromisso,  para  retomar a  cópia  do documento e  cobrar
novamente,  onde inclusive o Governador se comprometeu em
repassar  o  dinheiro  para  contratação  de  um  médico
anestesista.  VEREADOR CRISTIANO FONTENELE -  Após os
cumprimentos iniciais, fala que seu voto favorável  à prestação
de contas vem de  encontro com o desejo da população, já que
após 2008 já deu pela  terceira veza aprovação  ao prefeito
Mercial Arruda, mantendo  na  Prefeitura. Parabeniza  todos os
eletricistas  pelo  dia  de  ontem,  e  a  todos  os  médicos,  em
especial os de Grajaú,no dia de  hoje.  Em relação ao que foi
falado hoje sobre a saúde e os hospitais da cidade, fala que se
há   um culpado,  é  quem recebeu  ordem de  prestar  algum
serviço e não o prestou.  E fala  que pessoalmente nunca teve
nenhum problema  com o  trabalho  dessas  instituições.  Pede
encarecidamente por todos aqueles que ficam sem água entre
as 17h00min e as 22h00min, onde muitos infelizmente possuem
reservatório,  e  nesse  período  os  poços  artesianos  ficam
desligados.  reforça o pedido da reposição de uma caixa d'água
de 10.0001 (dez mil litros) no Assentamento Lagoinha.  Como
também  da caixa d'água do Canto da Onça, onde eles foram até
lá, mas não resolveram completamente o problema. Relata que
esteve  no  final  de  semana  visitando  alguns  interiores,
juntamente com o Pré-Candidato a Deputado Estadual - Ricardo
Arruda, no Povoado Flores, Conquista Pau Ferrado, e ontem
estiveram a final da Copa dos Sertões, no Povoado Tanques.  E
o ouvir os moradores dessas localidades, pode ver  a esperança
do  povo  em ter,  após  20  (vinte)  anos,  um pré-candidato  a
deputado estadual, filho de Grajaú e que trabalha dia e noite
pelo bem da população de  Grajaú.  PREFEITO MUNICIPAL-
MERCIAL LIMA DE ARRUDA – sobre à saúde, fala que está
sendo reconstruída  a Unidade Básica do Povoado Andarai e
reformada  a  da  Bela  Estrela,  e  está  trabalhando  para  a
conclusão do Posto de Saúde de Santo Antônio dos Pretos e
também a  construção de uma escola na localidade.  Em relação
ao problema da falta de água, ele diz que os poços estão sendo
desligados devido à problemática da falta de d´água, fala que os
poços estão da energia elétrica, que tem valores exorbitantes. 
Agradece a todos os presentes hoje, e à Câmara Municipal pela
destreza com  sendo desligados devido o problema de energia
elétrica que está com valores exorbitantes. Agradece a todos os
que  estiveram  presente  no  dia  de  hoje,  e  à  Câmara  de
Vereadores  pela  destreza  com  que  colocou  a  prestação  de
contas em pauta, pela forma competente que conduziu, pela
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elaboração dos pareceres e pela votação, onde agradece a todos
os vereadores, que votaram a favor e contrário, já que vivemos
em democracia.  Agradece ao vereador  Adenildo Rodrigues -
Presidente  da  CCJ  pelo  parecer  favorável,  e  à  vereadora
 Elisabeth Nogueira - Presidente do CO pelo seu parecer, ao Dr.
Mauro Henrique pela defesa. Presta Condolências aos falecidos
dos últimos dias.  Parabéniza a todos os médicos pelo seu dia. 
Fala aos vereadores que votaram a favor, que votaram de forma
justa, já que alguns erros que foram analisados ??pelo Tribunal
de Contas são erros técnicos, que estão fora de seu alcance,
pois não tem onipresença e nem onisciência, e por isso precisa
delegar  funções   a  outras  pessoas,  e  infelizmente  o  Gestor
acaba sendo vítima de correções técnicas, mas nada que causou
 prejuízo  ao  erário.   E  como  não  havia  mais  nada  a  ser
discutido, a Presidente Elany Jorge encerrou a presente sessão
agradecendo a presença de todos.  E, para constar, elaborei o
presente que encontrei devidamente assinado. Ancelmo Barros
- 1º Secretário Pessoa, José Sousa Santos - 2º Secretário. Elany
Santos Silva – Presidente.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI
Código identificador: 0b916bebe4a9c2f7d9cc5fcb97aa505c

DECRETO LEGISLATIVO Nº 105/2021.

DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  105/2021.  Dispõe  sobre  a
aprovação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado  do  Maranhão,  no  processo  1230/2010-TCE/MA,  que
emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura
Municipal de Grajaú-MA, relativas ao exercício de 2008, e dá
outras  providências.  A  Presidente  da  Câmara  Municipal  de
Grajaú, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, com
fulcro na Lei Orgânica Municipal n°016/2006 – Lei Orgânica de
Grajaú-MA, DECRETA, Art. 1º. Fica aprovado o parecer prévio
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no
processo 1230/2010, que emitiu parecer favorável à aprovação
com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Grajaú-
MA, relativas ao exercício financeiro de 2008, o qual o parecer
favorável  emitido  foi  mantido  no  âmbito  da  Comissão  de
Orçamento,  Finanças,  Obras  Públicas,  Planejamento  e
Patrimônio Municipal. Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará

em vigor na data de sua aprovação. Gabinete do Presidente do
Palácio  João  Viana  Guará  da  Câmara  Municipal  de  Grajaú,
Estado  do  Maranhão,  em  18  de  outubro  de  2021.  ELANY
JORGE. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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CâMARA MUNICIPAL DE LORETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO  DO  3º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº
018/2021, fundamentado na Tomada de Preços nº 003/2021,
que faz parte integrante e complementar deste Termo Aditivo,
como se  nele  estivesse  contido,  regida  pela  Lei  Federal  nº
8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
147/2014. CONTRATANTE: Câmara Municipal  de Loreto/MA,
CNPJ (MF) sob o nº 69.428.738/0001-50, com sede na Travessa
08  de  Outubro  -  S/Nº  -  Centro  –  CEP:  65.895-000.
CONTRATADA: D B DA SILVA & CIA LTDA – EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 17.217.628/0001-46, com sua sede à Rua da
Penha  nº  409  –  Centro  –  CEP:  65.990-000  –  Riachão/Ma.
OBJETO:  Contratação  de  empresa  de  engenharia  para  a
execução dos serviços de Reforma e Melhoria  do prédio da
Câmara  Municipal  de  Loreto/MA.  OBJETO  DO  ADITIVO:
Alteração da Cláusula Sexta, do prazo de vigência do contrato
inicial,  prorrogando  o  mesmo  até  08/12/2022.  Base  Legal,
Artigo 57 - II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Alteração da Cláusula Terceira, do valor do Contrato Inicial,
aditivando o  mesmo em R$49.506,33 (Quarenta  e  nove mil,
quinhentos  e  seis  reais  e  trinta  e  três  centavos).   Ficam
ratificadas  as  demais  cláusulas  anteriormente  avençadas.
Loreto/Ma, 06 de Setembro de 2022. Maria da Conceição Lopes
Barros – Presidente da Câmara Municipal. D B DA SILVA & CIA
LTDA - EPP – Diogo Borges da Silva – Representante legal da
empresa Contratada. 
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