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CAMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

ATA DE POSSE CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES

Ata da 1º (primeira) Sessão Extraordinária do Primeiro Período da Terceira Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cândido
Mendes Estado do Maranhão para Eleição e Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Biênio 2023/2024.
 
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três (2023) as nove horas, no plenário vereador “Edson Costa” da câmara
municipal de Cândido Mendes, reuniram-se sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente Interino, Antonio Raimundo Diniz Reis,
os vereadores: Jaelson de Araujo Ribeiro, Eniedes Rocha Costa, Josenilton Santos do Nascimento, Tayron Costa Pereira e Cleverson Pedro Souza de
Jesus. Estiveram ausentes sem suas faltas justificadas, os seguintes vereadores: Whebert Barbosa Ascensão, Wadson Jorge, Teixeira Almeida, Nivea
Marsonia Pinto Soares, Joelson Reis Correa e Tayron Gabriel Sousa de Jesus. Em primeiro ato o senhor presidente fez saber o conteúdo da decisão
proferida no dia 03/02/2023,  nos autos do processo de ação anulatório número: 0801148-48.2022.8.10.0079, que determinou que o
vereador mais velho dentre os membros se investisse no cargo de presidente para CONVOCAR E REALIZAR a sessão extraordinária
em até 72 horas para eleição e posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cândido Mendes, informou que procedeu a
convocação nos termos regimentais de todos os vereadores por meio de convocação enviada em seus aplicativos de watssap
privado, bem como no grupo especifico dos vereadores, publicou edital no mural da câmara municipal e fixou o edital da publicação
na área externa do prédio da Câmara Municipal, e ainda que teve ampla divulgação em redes sociais local e blogs locais. Em ato
continuo o senhor presidente convocou o vereador Cleverson Pedro Sousa de Jesus, para assumir a primeira secretaria da Mesa e o vereador
Jaelson de Araújo Ribeiro para compor a segunda secretaria, a seguir determinou ao primeiro secretario para fazer a chamada nominal dos
vereadores  presentes,  que  após  constatar  número  de  quórum  suficiente  para  realização  da  eleição  nos  termos  do  artigo  25  inciso  3ª  da  Lei
Orgânica,  convoca  todos  a  ficarem de  pé  e  invocando  a  proteção  de  Deus  e  em nome da  Lei  declara  aberta  a  sessão,  Após  esse  ato  o  senhor
presidente determinou o início do processo eleitoral para composição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, determinou ao segundo secretário
que procedesse o registro das chapas que tivessem interesse em concorrer ao pleito, neste momento foi registrado apenas uma chapa concorrente
com os seguintes nomes e respectivos cargos pretendidos: PRESIDENTE: Vereador Josenilton santos do Nascimento VICE PRESIDENTE: vereador
Cleverson Pedro Sousa de Jesus 1º SECRETÁRIO: Vereador Eniedes Rocha Costa 2º SECRETÁRIO: Tayron Costa Pereira, após este ato o senhor
presidente encerrou o espaço para registro das chapas, passou-se ao espaço para inicio do voto, determinou que o 1º secretário efetuasse a
chamada dos vereadores em ordem alfabética para proceder seu voto de forma secreta, continuando o 1º secretário deu inicio a chamada dos
vereadores para o exercício do voto, tento concluído o processo de votação o senhor presidente convocou os vereadores Eniedes Rocha Costa e
Tayron Costa Pereira para auxiliar como escrutinadores ao 2º secretário, que após concluir a apuração, a chapa 01 obteve 6 (seis) votos, o senhor
presidente proclamou o resultado, declarando eleita a chapa 01, ficando da seguinte forma a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cândido
Mendes para o biênio 2023/2024, PRESIDENTE: Vereador Josenilton Santos do Nascimento VICE PRESIDENTE: vereador Cleverson Pedro Sousa
de Jesus 1º SECRETÁRIO: vereador Eniedes Rocha Costa 2º SECRETÁRIO: Tayron Costa Pereira, Continuando após encerrar o pleito eleitoral o
senhor presidente convocou os eleitos para proceder com o ato de posse da Nova Mesa Diretora eleita para o biênio 2023/2024, após os membros
eleitos se apresentarem, o senhor presidente convocou a todos a ficar de pé e declarou a Nova Mesa Diretora EMPOSSADA, após este ato a Nova
Mesa  Diretora  assumiu  os  trabalhos  sob  a  presidência  do  excelentíssimo  senhor  vereador  Josenilton  Santos  do  Nascimento,  que  deu
prosseguimento a Sessão e abriu espaço para pronunciamento dos vereadores onde usaram o espaço os seguintes vereadores: Tayron costa
Pereira, Eniedes Rocha Costa, Josenilton Santos do Nascimento, Cleverson Pedro Sousa de Jesus e Jaelson de Araújo Ribeiro, após o pronunciamento
dos vereadores o senhor presidente usou a palavra onde agradeceu a presença dos ex prefeitos João Pereira Neto e Edson Costa, e de todos
presentes na galeria da Casa Legislativa, continuando agradeceu a presença e apoio da força policial sob o comando do Capitão Sá Meneses, a
seguir  não havendo mais nada a tratar o senhor presidente convidou todos a ficarem de pé e invocando a proteção de Deus e em nome da Lei
declara encerrado a Sessão. E em seguida mandou que o segundo secretário lavrasse a presente ATA, que depois de lido e aprovada vai
devidamente assinada.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2023 - SRP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - SRP.
 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Pedro
dos Crentes - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas
alterações,  torna  público  que  realizará  licitação  na  modalidade  de
PREGÃO, na forma PRESENCIAL Nº 001/2023 - SRP, cujo objeto trata de
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS  PARA  ATENDER A NECESSIDADE
DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  PEDRO  DOS  CRENTES/MA  O
recebimento  e  abertura  dos  envelopes  de  Proposta  de  Preços  e  

Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09h:00min,  do  dia  13  de  março  de  2021,  na  Câmara  Municipal,
localizada  na  Avenida  Canaã,  nº  104,  Centro,  São  Pedro  dos
Crentes/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 12:00h,
onde poderá ser consultado e/ou obtido em mídia removível (pendrive)
de forma gratuita ou impresso mediante a entrega ao Setor de Licitação
de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, ou requisitado junto ao e-
mail:  camarasaopedrodoscrentes@gmail.com.   Esclarecimentos
adicionais deverão ser protocolados na Câmara Municipal, no horário de
expediente.  São Pedro dos Crentes, (MA), 27 de fevereiro de 2023.
Jorge Armando Santana Mota Coordenador de Licitações e Contratos e
Flavio Cirqueira do Vale Presidente da Câmara.
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