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CâMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHãO

ATA DA SEÇÃO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Aos dez dias (10) dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte e dois, no plenário: MARIA JOSÉ DE SOUSA COELHO 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, José Cláudio Santos da Silva, Benedito Alves da
Silva, João Costa Filho, Valter Marques de Sousa, Ronildo Costa
de Carvalho, Lindoval de Brito Lopes e Maria Rita dos Santos
Cardoso, ausente o vereador: Francisco das Chagas Carvalho
Júnior,  O  senhor  Presidente  invocando  a  proteção  de  deus
dec la rou  a  seção  aber ta  e  passou  a  pa l av ra  ao
primeiro Secretário da Mesa Diretora para fazer a leitura das
matérias da ordem do dia, o projeto de Lei de n 08/2022 que
Dispõe sobre Inclusão da Semana dos Desbravadores da Igreja
Adventista do Sétimo Dia de Nova Olinda do Maranhão-Ma,
no  Calendário  Oficial  do  Município  de  Nova  Olinda  do
Maranhão-Ma., a ser celebrada anualmente na segunda semana
do mês de setembro de cada ano e das outras providências.
Encerrada a leitura da ordem do dia, Em seguida 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 idéias,
fizeram  seus  elogios,  suas  criticas  e  pedidos.  Encerrado  o
grande  expediente,  o  Presidente  iniciou  a  ordem  do  dia  e
encaminhou  o  projeto  de  Lei  de  n  08/2022  que  Dispõe
sobre  Inclusão  da  Semana  dos  Desbravadores  da  Igreja
Adventista do Sétimo Dia de Nova Olinda do Maranhão-Ma, no
Calendário Oficial do Município de Nova Olinda do Maranhão-
Ma., a ser celebrada anualmente na segunda semana do mês de
setembro  de  cada  ano  e  das  outras  providências,  para  a
Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania  (CCJ)  para
análise e emitir parecer técnico, encerrado a ordem do dia, e,
por
não  haver  mais  nada  a  tratar,  o  presidente  agradeceu  a
presença de todos vereadores e declarou a seção encerada e
mandou lavrar a presente Ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: a38ea221af282485544dfef377adfa77

ATA DA SEÇÃO DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Aos onze dias (11) dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte e dois, no plenário: MARIA JOSÉ DE SOUSA COELHO da
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Olinda do Maranhão,
presente  os  vereadores:  Belimario  de  Albuquerque
Cabral,  Raimundo de Sousa Macedo Andrade,  Francisco das
Chagas Carvalho Júnior,  Sandro Régio Alves de Sousa,  José
Cláudio  Santos  da  Silva,  João  Costa  Filho,  Lindoval  de
Brito  Lopes  e  Maria  Rita  dos  Santos  Cardoso,  ausente  os
vereadores:  Ronildo  Costa  de  Carvalho,  Valter  Marques  de
Sousa, Benedito Alves da Silva. 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
das matérias da ordem do dia, o projeto de Lei de n 08/2022
que  Dispõe  sobre  Inclusão  da  Semana  dos  Desbravadores
da  Igreja  Adventista  do  Sétimo  Dia  de  Nova  Olinda  do
Maranhão-Ma,  no  Calendário  Oficial  do  Município  de  Nova
Olinda  do  Maranhão-Ma.,  a  ser  celebrada  anualmente  na

segunda semana do mês de setembro de cada ano e das outras
providências. De autoria do vereador Sandro Regio Alves de
Sousa, Requerimento n 008/2022 Pede que seja feito nesta casa
legislativa uma seção solene para homenagear com o titulo de
cidadão e
cidadã novolindense o Padre Erenaldo Pereira Caxias e a irmã
Delia  Maria  Usai,  pelos  relevantes  serviços  prestados  no
município de Nova Olinda do Maranhão, de autoria do
vereador Raimundo de Sousa Macedo Andrade. Encerrada a
leitura da ordem do dia,  Em seguida 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  idéias,  fizeram
seus  elogios,  suas  criticas  e  pedidos.  Encerrado  o  grande
expediente, o Presidente iniciou a ordem do dia e encaminhou o
projeto  de  Lei  de  n  08/2022  que  Dispõe  sobre  Inclusão
da Semana dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo
Dia de Nova Olinda do Maranhão-Ma, no Calendário Oficial do
Município de Nova Olinda do Maranhão-Ma., a ser celebrada
anualmente na segunda semana do mês de setembro de cada
ano  e  das  outras  providências,  para  discursão  e  votação,
encerrado a discursão,  iniciou a votação e foi  aprovado por
todos  os  vereadores  presentes  na  seção,  em  seguida  o
presidente encaminuou o Requerimento n 008/2022 Pede que
seja  feito  nesta  casa  legislativa  uma  seção  solene  para
homenagear com o titulo de cidadão e cidadã novolindense o
Padre Erenaldo Pereira Caxias e a irmã Delia Maria Usai, pelos
relevantes serviços prestados no município de Nova Olinda do
Maranhão, de autoria do vereador Raimundo de Sousa Macedo
Andrade,  para  discursão  e  votação,  encerrado  a  discursão,
iniciou  a  votação  e  foi  aprovado  por  todos  os  vereadores
presentes  na  seção,  encerrado  as  votações,  o  presidente
proclamou e anunciou o resulta, encerrado a ordem do dia, e,
por não haver mais nada a tratar, o presidente agradeceu a
presença de todos vereadores e ^eclarou a seção encerada e
mandou lavrar a presente Ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 806aa949980e1485364718d8581d9018

PROJETO LEGISLATIVO DE LEI Nº 008/2022

Dispõe sobre Inclusão da Semana dos Desbravadores da Igreja
Adventista do Sétimo Dia de Nova Olinda do Maranhão-Ma. no
Calendário Oficial do Município de Nova Olinda do Maranhão-
Ma., a ser celebrada anualmente na segunda semana do mês
de setembro de cada ano e das 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 Legislativo n 008/2022"Dispõe sobre a Inclusão
da Semana dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo
Dia de Nova Olinda do Maranhão-Ma, no calendário oficial do
Município de Nova Olinda do Maranhão-Ma, a ser celebrada
anualmente na segunda semana do mês de setembro de cada
ano 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. 1º - Fica incluído no Calendário Oficial do Município de
Nova Olinda do Maranhão-Ma, a 'Semana dos Desbravadores da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, a ser celebrada anualmente ha
segunda semana do mês de setembro.

Parágrafo  Único:  fica  estipulado  também  que  o  segundo
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domingo do mês de setembro de cada ano fica inserido como o
dia Municipal dos Desbravadores da Igreja Adventista de Nova
Olinda do Maranhão-Ma.

Art. 2º - A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nova Olinda do
Maranhão-Ma,  ficará  responsável  em  planejar,  organizar,  e
executar ações em comemoração a Semana dos Desbravadores
de Nova Olinda do Maranhão-Ma

Parágrafo Único: A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nova
Olinda do Maranhão-Ma deverá comunicar ao poder executivo
através da Prefeitura Municipal do Município os eventos que
serão realizados na referida semana.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.
 
Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei
correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias,
suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra 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 outubro de 2022.
 
JUSTIFICATIVA
 
O referido projeto de lei tem por objetivo criar no âmbito do
Município  de  Nova  Olinda  do  Maranhão-Ma,  a  Semana dos
Desbravadores  da Igreja  Adventista  do Sétimo Dia  de Nova
Olinda  do  Maranhão.  Os  desbravadores  têm  como
objetivo trabalhar em equipe e ser úteis para a comunidade.
Eles  prestam  socorros  em  desastres  naturais,  participam
ativamente  de  campanhas  comunitárias  e  de  ajuda  aos
carentes.  Realizam diversas  atividades  sociais,  educacionais,
esportivas,  religiosas  e  culturais  que  contribui  de  forma
significativa para melhorar a vida das pessoas e a sociedade em
geral.  Quanto a sua filosofia e objetivo os desbravadores ou
clube de desbravadores é um programa religioso centrado no
tripé  físico-mentaiespiritual,  que  desenvolve  atividades  para
atender às necessidades e interesses de crianças e adolescentes
^uvenis) entre 10 e 15 anos de idade, com foco específico nesta
faixa etária.
 
As  congregações  adventistas  são  convidadas  a  integrar  e
patrocinar  as  atividades  dos  desbravadores,  pois  este
departamento é considerado um dos "carros-chefes" da mesma,
sendo "linha de frente" do seu programa evangelístico. Desta
forma,  os  juvenis  são  convidados  a  participar  do  processo
de evangelização.. Segundo a filosofia do clube, atividades que
envolvam contato com a natureza,  ação,  aventura,  desafio e
atividades  em  grupo,  oferecem  oportunidades  para  o
desenvolvimento de novas atitudes e habilidades que produzem
o
crescimento pessoal, de equipe e espírito de comunidade.
 
Sala  das  Sessões  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Olinda  do
Maranhão-Ma, em 06 de outubro de 2022
 
PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇA
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 61 do regimento interno
da  Câmara  Municipal  de  nova  Olinda  do  Maranhão  e  em
consonânc ia  com  a  Le i  Orgânica  do  munic íp io  e
as  Const i tuições  Estadual  e  Federal .
 
Analisei o projeto de Lei de n 09/2022 que Estima a receita e
fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para

o exercício 2023, de autoria do Poder Executivo. Após a análise
minuciosa  e  fazer  a  constatação  da  legal idade  e
constitucionalidade do Projeto de Lei de n 09/2022, dou parecer
favorável pela sua aprovação na integra. Portanto o relator vota
pela aprovação do o projeto de Lei de n 09/2022 que Estima a
receita  e  fixa  a  despesa  do  Município  de  Nova  Olinda  do
Maranhão  para  o  exercício  2023,  de  autoria  do  Poder
Executivo, na integra e recomenda aos demais vereadores pela
aprovação do Projeto de Lei sem alteração
 
Como vota o Presidente da Comissão de Orçamento e Finança,
Francisco das  Chagas Carvalho Júnior?  vota  com o voto  do
relator
 
Como vota o Membro, Lindoval de Brito Lopes? vota com o voto
do relator.
 
Sala das Seções Permanentes da Câmara Municipal de Nova
Olinda do Maranhão, 20 de setembro de 2022.
 
Francisco das Chagas Carvalho Júnior - Presidente
 
João Costa Filho - Relator
 
Lindoval de Brito Lopes - Membro

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 9d79f0167c5b2cac975ca94b20ab3268

REQUERIMENTO N 008/2021 DO VEREADOR RAIMUNDO
DE SOUSA MACEDO ANDRADE

Senhor  presidente  o  vereador  RAIMUNDO  DE  SOUSA
MACEDO  ANDRADE,  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  NESTA  CASA  LEGISLATIVA  UMA
SEÇÃO SOLENE PARA HOMENAGEAR COM O TITULO DE
CIDADÃO E CIDADÃ NOVOUNDENSE O PADRE ERENALDO
PEREIRA  CAXIAS  E  A  IRMÃ  DELIA  MARIA  USAI,  PELOS
RELEVANTES  SERVIÇOS  PRESTADOS  NO  MUNICÍPIO  DE
NOVA OLINDA DO MARANHÃO.
 
JUSTIFICATIVA
 
Senhor presidente o pedido se justifica tendo em vista que tanto
o padre Erenaldo Pereira Caxias, com 12 anos como pároco de
Nova Olinda, como a Irmã Delia Maria Usai, com
24  anos  trabalhando  com as  comunidades  deste  município,
tanto  assitencia  religiosa  como  sociais  e  principalmente  na
evangelização das pessoas e na profetização da fé.
 
Sala das seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova
Olinda do Maranhão Estado do Maranhão, 10 de Outubro de
20222.
 
Raimundo De Sousa Macedo Andrade
Vereador - PL

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 556c7506a17cf8cb7b677b0703519b2e

REQUERIMENTO Nº 002/2022 DO VEREADOR BENEDITO
ALVES DA SILVA
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Senhor presidente o vereador que este subscreve, BENEDITO
ALVES DA SILVA, requer de vossa excelência que nos termos
do artigo 53 e 55 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de  Vereadores,  Após  recebimento,  este  requerimento  seja
submetido  a  votação  em  plenário  e  se  aprovado,  seja
encaminhado  à  senhora  Prefeita  municipal  para  as  devidas
providencias.
 
SOLICITA DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO QUE FAÇA ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE SAlDA
DO CAMINHÃO DO POVÃO DE NOVA OLINDA PARA AS
QUADRA E POVOADOS DE 13:00 PARA AS 14:00 HORAS.
 
JUSTIFICATIVA
 
Senhor presidente o pedido se justifica tendo em vista que o
intervalo entre a chegado do caminhão das quadras e povoados
em Nova Olinda e saída está muito pouco para que os

moradores resolvam os seus problemas, façam suas vendas e
compras  porque muitas  das  vezes  esse  caminhão chega em
Nova Olinda 10:00 horas ou até mais e com aumento de mais
uma horas vai ser muito útil para os moradores, conto com a
sensibilidade da Gestão Municipal e que atenda esse pedido
que não é meu mais sim das comunidade atendidas.
 
Sala das seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova
Olinda do Maranhão Estado do Maranhão, 06 de setembro de
20222.
 
Benedito Alves da Silva
Vereador- Republicanos

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 4898a9cc9e54d9b8e3bc05560ca2029f
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ASAF PEREIRA SOBRINHO

Presidente
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