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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

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

Aos vinte e quatro dias (24) dias do mês de outubro 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, Sandro Régio Alves de
Sousa, Jose Claudio Santos da Silva, Benedito Alves da Silva, João Costa
Filho, Lindoval de Brito Lopes e Maria Rita dos Santos Cardoso, ausente
os vereadores: Ronildo Costa de Carvalho, Raimundo de Sousa Macedo
Andrade, Francisco das Chagas Carvalho Junior. O senhor Presidente
invocando a proteção de deus declarou a seção aberta e por não ter
matérias  para  a  ordem  do  dia,  o  Presidente  iniciou  o  pequeno
expediente  e  franqueou  a  palavra  aos  vereadores  por  cinco
minutos,  como  nenhum  vereador  quis  fazer  o  uso  da  palavra,  o
presidente  encerrou  o  pequeno  expediente  e  iniciou  o  grande
expediente e franqueou novamente a palavra aos vereadores por vinte
minutos e como novamente os vereadores não quiseram fazer o uso da
palavra,  o  presidente  encerrou o  grande expediente  e  por  não ter
matéria para
votação na 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: 1e31bcfe18c6f11eef84fb4bc9173488

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

Aos vinte e cinco dias (25) 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, Sandro Régio Alves de
Sousa, José Cláudio Santos da Silva, Benedito Alves da Silva, Lindoval
de Brito  Lopes e  Maria  Rita  dos Santos  Cardoso,  Ronildo Costa de
Carvalho, Raimundo de Sousa Macedo Andrade, Francisco das Chagas
Carvalho  Júnior,  ausente  o  vereador:  João  Costa  Fi lho.  O
senhor  Presidente  invocando a  proteção  de  deus  declarou  a  seção
aberta e por não ter matérias para a ordem do dia, o Presidente iniciou
o pequeno expediente e franqueou a palavra aos vereadores por cinco
minutos, como nenhum vereador quis fazer o uso da palavra, 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, Requerimento nº 09/2022 Que
seja  feito  um poço artesiano com sistema de distribuição  de  água
potável no bairro da piaba para atender com água potável de qualidade
aquela população, Requerimento nº 010/2022 pede que seja feito a
sarjeta  e  meio  fio  das  ruas  do  bairro  novo,  vila  iracy  e  vila  esperança
em Nova Olinda do Maranhão, ambos 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, Requerimento nº 09/2022 Que
seja  feito  um poço artesiano com sistema de distribuição  de  água
potável no bairro da piaba para atender com água potável de qualidade
aquela população, Requerimento nº 010/2022 pede que seja feito a
sarjeta  e  meio  fio  das  ruas  do  bairro  novo,  vila  iracy  e  vila  esperança
em Nova Olinda do Maranhão, ambos de autoria do vereador Raimundo
de Sousa Macedo Andrade, encerrada a discursão encaminhou para
votação  e  foram  aprovados  por  todos  os  vereadores  presente,

encerrado a votação, foi anunciado e proclamado o resultado, e, por
não mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos
vereadores e declarou a seção encerrada e mandou lavrar a presente
Ata.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: c7379560af2d31dfdd2b9c6167c37223

REQUERIMENTO Nº 009/2022 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 UM POÇO ARTESIANO COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DA PIABA PARA ATENDER COM ÁGUA
POTÁVEL DE QUALIDADE AQUELA POPULAÇÃO.
 
JUSTIFICATIVA
 
O  pedido  se  justifica  tendo  em  vista  a  dificuldade  daquelas  da
população do bairro da piaba com atendimento de água potável,  e
sabemos que uma água de boa qualidade vai levar
uma  melhor  qualidade  de  vida  e  melhorar  a  saúde  daquelas
comunidades.
 
Sala das Seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Olinda do
Maranhão - MA, 19 de outubro de 2022
 
Raimundo de Sousa Macedo Andrade
Vereador - PL

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
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REQUERIMENTO Nº 010/2022 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 de Nova Olinda do Maranhão
para as devidas providencias o seguinte pedido:
 
Que seja feito a sarjeta e meio fio das ruas do Bairro Novo, Vila Iracy e
Vila Esperança em Nova Olinda do Maranhão.
 
JUSTIFICATIVA
 
O pedido se justifica tendo em vista que as sarjetas e meio fio das ruas
nestes  bairros  vai  evitar  que  o  asfalto  seja  destruído  no  período
chuvoso e também vai evitar que a água possa
invadir as residências.
 
Sala das Seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Olinda do
Maranhão - Ma, 19 de outubro de 2022.
 
Raimundo de Sousa Macedo Andrade
Vereador - PL
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ASAF PEREIRA SOBRINHO
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