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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

ATA DA SEÇÃO DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Aos sete dias (07) dias do mês de novembro 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, Roníldo Costa de Carvalho, Lindoval de Brito Lopes, Maria Rita
dos Santos Cardoso e Francisco das Chagas Carvalho Júnior, 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, em seguida colocou a ata em votação
que  foi  aprovada  por  todos  os  vereadores  presentes.  Em  seguida
novamente o presidente passou a palavra ao primeiro secretário para
fazer a leitura das matérias da ordem do dia, 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  e  o  Requerimento  n  006/2022  pede  que  seja  feito  a
recuperação da estrada vicinal das quadra X e XI deste município, de
autoria da vereadora Maria Rita Cardoso dos Santos. 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  09/2022 que Estima a  receita  e  fixa a  despesa do
Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercido 2023, de autoria
do Poder Executivo e o Requerimento n 006/2022 pede que seja feito a
recuperação da estrada vidnal das quadra X e XI deste município, de
autoria da vereadora Maria Rita Cardoso dos Santos, para a discursão,
encerrada a discursão,  encaminhou para a votação e ambos foram
aprovados por todos os vereadores presentes na seção, encerrada a
votação e proclamado o resultado, o presidente encerrou 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: e10b5ca0b19a717182248e887e89f663

ATA DA SEÇÃO DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Aos oito dias (08) dias do mês de novembro 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,  Ronildo  Costa  de  Carvalho,  Maria  Rita  dos  Santos
Cardoso  e  Francisco  das  Chagas  Carvalho  Júnior.  Ausente  os
vereadores: João Costa Filho, Valter Marques de Sousa e Lindoval de
Brito  Lopes.  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,  em
seguida  colocou  a  ata  em votação  que  foi  aprovada  por  todos  os
vereadores presentes. Em seguida novamente o presidente passou a
palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias da
ordem do dia, o Requerimento n 003/2022 solicita do poder executivo
que seja melhorado o aterro e bueiros, também a iluminação publica da
rua Tancredo neves no bairro do trator, de autoria do vereador Benedito
Alves da Silva. 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 Requerimento n 003/2022 solicita do poder
executivo que seja melhorado o aterro e bueiros, também a iluminação
publica  da  rua  Tancredo  neves  no  bairro  do  trator,  de  autoria  do
vereador
Benedito  Alves  da  Silva,  para  a  discursão,  encerrada  a  discursão,
encaminhou para a votação e foi aprovado por todos os vereadores
presentes na seção, encerrada a votação e proclamado o resultado, o
presidente encerrou 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: e6a6003cf57670aeb87b5aac06830b70

REQUERIMENTO Nº 003/2022 DO VEREADOR BENEDITO ALVES
DA SILVA

Senhor  presidente  o  vereador  Benedito  Alves  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:
 
SOLICITA DO PODER EXECUTIVO QUE SEJA MELHORADO O ATERRO E
BUEIROS, TAMBÉM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA TANCREDO NEVES
NO BAIRRO DO TRATOR.
 
JUSTIFICATIVA
 
Senhor presidente o pedido se justifica, tendo em vista que o aterro da
rua  Tancredo Neves  está  muito  baixo  e  os  bueiros  pequenos  para
suportar e dá vasão ao grande volume de
água e como se aproxima o período chuvoso, é necessário que se tome
uma  providencia  para  evitar  o  transtorno  que  pode  sofrer  aquela
população. E a iluminação publica também precisa ser melhorada, pois
se  encontra  em  condições  precária  com  a  rua  praticamente  as
escuras. Contando com a sensibilidade da prefeita e da preocupação
com a segurança e bem está do seu
povo, pedimos que seja atendido o pedido.
 
Sala das Seções da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Olinda do
Maranhão - Ma, 08 de agosto de 2022.
 
Benedito Alves da Silva
Vereador Republicado

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: d6bef0c431bddd2be651ec4f450f85f7

REQUERIMENTO Nº 006/ 2022 DA VEREADORA MARIA RITA DOS
SANTOS CARDOSO

Senhor presidente a vereadora Maria Rita dos Santos Cardoso, que este
subscreve requer que após tramitação regimental, discutido e votado
em  plenário  e  se  aprovado  seja  encaminhado  à  senhora
prefeita  municipal  o  seguinte  pedido:
 
Que seja feito a recuperação da estrada vicinal das quadras X e XI
 
JUSTIFICATIVA
 
A  recuperação  das  estradas  tem  a  finalidade  de  tornar  mais  ágil
e  seguro  o  trafego  de  veículos  nas  estradas  vicinais  do  nosso
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município.  Os  benefícios  trazidos  por  este  requerimento  são
significativos  em  vários  aspectos  ,  especialmente  no  que  se  refere  a
segurança dos moradores das referidas quadras.
 
Saia das Sesões da Câmara Municipal de Nova Olinda do Maranhão-
MA em 07 de Novembro de 2022
 

Maria Rita dos Santos Cardoso
Vereadora MDB

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 82e40b85c21dec7a06a5c4522adca28c
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ASAF PEREIRA SOBRINHO
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