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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRAND1 DOhMARANHÃOtt-" "_. ;

CNPJ: 01.612,627/0001-66 RUo Á """-L.--_ - -. -
Av, 10 de Maio, s/n, Centro, ----_ .._-..'<- _._.

Lagoa Grande do Maranhão - MA

AUTORIZAÇÃO

À Sra.
Luzia da Silva Velozo
Chefe de Gabinete

Em resposta a vossa solicitação, e com base no Art. 38, da Lei Federal n° 8.666/93,
autorizo a realização de pesquisa de preços e posterior instauração de procedimento licitatório
visando a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de programa de
informática que disponibilize o licenciamento e concessão de direito de uso de um conjunto de
sistemas aplicativo - CSA que contemple sistema contábil, G-Dip e E-Sic, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA.

Será considerado como valor estimado o mais baixo obtido com a pesquisa de preços.
Após a obtenção do resultado da pesquisa, os autos devem ser devolvidos para dar
prosseguimento ao processo.

Lagoa Grande do Maranhão/MA, 08 de janeiro de 2019.

,fSlLJMC i,scO e~ eh 5~ (j). ,0 aJ VJ)~ 5vL9.L)o-
Francisco Cirilio de Souza de Oliveira Silva

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão/MA.



r····_--.;------:--..;;_-----,
1 CPL - C~vlLG I! .

i FROC. O!D!óJ /20 19 I
FLS~Oh 1
Rua ,Q ~ ':--~I

..~ ~_________.:'---- 1.

.,g~E~TADÔ00 MAAAt'lHAO'
_ COMARCAOE\.AGOOÁ,PEO~

s~~anlla~rt\ludltlal"l.IQól ~1Io ~

. Jodo qtumt10 '(dto
.l • T.b~l{!!~e ~1!!}lstr~do(_......~~~~._._-

ESTADO DO MARANHAO . •
CAMARA MBNlCIPAL DE LAGOA GRAN-PE DO l\1ARANHAO

CNPJ: 01.612.627/0001-66
RUA 13 DE MAIO, SIN°..CENTRO - LAGOA GRANDE DO MARANBAO - MA

CEP: 65.718-000

Ata da Sessão da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
, .,

.Maranhã.crMA.,pa!a o biênío 2019-2020

Aos vinte um dias do mês de dezembro de. dois mil e dezoito, ás l LOôhoras, foi

aberta as Sessão Solene para a realização da eleição da Mesa Diretora.desta Casa~ .~ ..
Legislativa., para o segundo biénio da Legislatura 2017-2020 para o exercício. do
mandato (segundo biênio, 2019.;2020) na CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA

. GRANDE DO MARANHÃO-MA. Abertos aos trabalhos o Presidente Sr. Francisco
Cordeiro Vieira Filho. iniciou a Sessão Solene para a aprovação da única chapa,

denominada (chapa I) apresentada na seguinte composição PRESIDENTE Francisco

Cirilio de Souza de ,Oliveira silva, fO VICE-PRESIDENTE- Donizete Melo Amaral, 20

VlCE-PRB~IDET~ Ogles Pe;eira Sila, .117SECRETÁRIO- Arleen de Souza Campelo,

2~SECRETÁRIO- Edvan Damasceno da Silva. Prosseguindo foi<destribuida as cédulas

e votação, o Presidente deu inicio a votação chamando os nobres Vereadores um a um
par? proferir seu ~oto. Após a votação o Presidente convidou a 10 VICE-PRESIDENTE
e o 1" SBCRETÁR10 da. Mesa para contagem de votos, onde obteve 8 votos a favor e .

uma obsteJção. E~ceI,1'andoa votaçãoo Sr. Presidente fez a leitura da chapa eleita ao

púbbbco presente. declaro os membros da Mesa Díretora da câmara municipal para o .

biênio 2019-2Q20.como segue: PRESIDENTE Francisco Cirilo deSouza de Oliveira, .
Silvá }O VlCE-PRESIDENTE Donizete melo Amaral 2°-VICE-PRESIDENTE Ogles

Pereira Silva 1° SEÇ~TÀRI0; Arlean de Souza CampeloZ" SECRETÁRIO- Edvan... .
damasceno da Silva. Em seguida o Presidente passou a palavra a cada vereadores eleitos,
onde os mesmos se manifestaram agradecendo ao público presentes e ós demais colegas

da Mesa Diretora pelo trabalho realizado. Não havendo mais nada .80 tratar ~ecJarou o
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~bJo?~.
Cinara Martins Dantas Prado

Vereadora

(~ 1wV\L~ S:t.k,-
~gles Pereira Silva

Vereador .

. ~~/II?ZJ~_(#d
Raimundo Nascimento Silva .

Vereador

.~~/ 'õDlZêtê ~loArnarál .
Vereador

Lu::uncL5CO ~ ck_5~~' ~VtWto..S:J_U~
Francisco Círilio de Souza de Oliveira Silva

Vereador

~K'~t~~_ o~e->o!L~d_~RJtLP&'lO
Arlean de Souza Campelo

. Vereador

~ ~.c.o. )')Ok 5)J1/{)_
Edvan Damasceno da Silva

Vereador

P1(l)Úa 7JVLJ1 (!W dlSO}JÂ (J( pClUÍa
Maria Ferrais de Sousa Paula

Vereador

Tabeliã ~ Registradora
Substituta
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.. ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO.MARANHAO

CNPJ: 01.612.627/0001-66 -_,
RUA 13 DE MAIO, SIN°. ,CENTRO ....LAGOA G.RANDE.\lO MARANHAO - MA

CEP: 65.718-000.

Ata da Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lagoa Grande-do "
Maranhão para o Biênio 201-9,-2020,Em 0110112019

'Aa primeiro (01°) dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove (2019) às 20:00,horas,

realizou ..se no prédio da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, a: Sessão Solene,

de Posse da Mesa Diretora de Lagoa Grande do Maranhão para o Biénio de 2019-2020, Em .

at.ocontínuo- abriu os trabalhes -O Sr. Antonio Rosa, o orador daSolenidade, determinando que

fosse feita a chamada dos senhores Vereadores, do qual se constatou a presença dos seguintes,
.' ", I

Vereadores: Francisco Cordeiro Vieira Filho, Raimundo Nascimento Silva, Donizete Melo

Amaral, Francisco Círilio de Souza de Oliveira Sil~a, Arlean de Souza Campelo, Edvan "

Damasceno da. Silva e Maria Ferrais de Sousa Paula, Em número sete (07). Havendo o

número legal de Vereadores presentes o Sr.- Presidente Francisco Cordeiro Vieira Filho,

justificou a ausência dos vereadores: Cinara Martins Dantas do Prado e Ogles Pereira Silva.

Em seguimento iniciou ao processo Solene de posse dos novos membros da Mesa Diretora

para o'Biênio de 20]9-2020., que será empossada com a seguinte composição, PRESIDENTE-. . ,

Francisco Cirilio de Souza de Oliveira Silva, 1°VICE-PRE~IPENTE- Donizete Melo Amara],

2° VIClE-PRESIDENTE- Ogles 'Peteira Silva, l°SECRETÁRIO-,A;lean de Souza Campelo.

2°SECREl'ÁRIO- Edvan Damasceno da Silva, Dando continuidade o Presidente convidou os

membros da nova Mesa Diretora pra ocuparem seus lugares, conforme os cargos, após todos

tornarem seus lugares na Mesa, o .Sr. Presidente DECLAROU empossada a nova Mesa

Diretora da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, para dirigir os Trabalhos
1,' lo, _

Legislativos no Biênio 2019';2020, assim constituída: PRESIDENTE- Francisco Cirilio de
Souza de Oliveira Silva, lOVICE-PRBSIDENTE- Donizete Melo Amaral, 2.0VICE-

PRESIDENTE- Ogles Pereira Silva, 10SECRETÁRIO- Arlean de Souza Campelo, OF CiO
~p ()
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2°SECRETÁRId- Edvan Damascen~':da Silva. Em seguimento foi p ~$ a pall}Vr <

Presidente empossado da Câmara Municipal, Francisco Cirilio de 80 ~,"",--.._.._~:....:

Presidente em seu primeiro momento facultou a palavra a cada Veread~ presente. para se
Explanarem Regimental, ~esej~do sucesso e muitas realizações ná nova administração dó, .
poder administrativo Municipal que se inicia. Prosseguindo os demais Vereadores fazem uso
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'da palavra. Fizeram também uso da palavra outras autoridades Municipais nesta sessão, ~ntre

eles o Excelentíssimo Sr. Prefeito Francisco Silva Freitas e o Bx-Prefeíto Sr. Raifnundo Cirilio.

Logo após o Presidente empossado, agradeceu a todos. princrpalméate a Deus e a sua família,
I "

'que direta e iD.dir~tamente. contribuíram para a missão que o mesmo 'tem pela frente de honrar

as responsabilidades desta gestão nele confiada, que sua administração vai ser voltada ao

bem-estar da coletívidade, objetivando uma administração transparente e será em prol do. ~ '~

povo de Lagoa Grande. Na oportunidade parabenizou o Ex Presidente da Câmara Municipal•
.' Francísco Cordeiro Vieira Filho pelo seu ótimo trabalho nos últimos dois anos. Desejou a
todos um os Vereadores. autoridades e a assistência presentes nesta Sessão 'um FELIZ ANO

, .
NOVOI e deu por encerrada a presente Sessão. E não havendo mais nada a tratar a ata será

lavrada e após lida, discutida e achada conforme vai assinada pelo presidente e 'os demais -e

presentes.
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Francisco Cirilio de Souza de Oliveira Silva

Pres~~ie .

'~GklU/
Donizete Melo Àmaral

l° Vice-Presidetrte

Arlean de Souza Campelo

/ ,10 Secretário ~ r
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'!;. Vereador .

1Yl~ a. .:t"~Gli..D J:L~s oh0 º,_p~q
Maria Ferrais de Sousa Paula

Vereadora

Cínara Martins Dantas do Prado

Vereadora- ausente

I. Ogles Pereira Silva
,

20 Vice-Presidente- ausente

I

I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

o Juiz da Septuagésima Quarta ZonaEleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 215do CódigoEleitoral [lei nO
4.737, de 15de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 02 de outubro de 2016, expede

DIPLOMA
de VEREADOR de LAGOA GRANDE DO MARANHAO a
FRANCISCO CIRILO DE SOUZA DE OLIVEIRA

eleito pela Coligação "Unidospor uma Lagoa GrandeMelhor" por ter obtido 584 votos,
conforme AtaGeral das Eleições.
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Certifico que no presente data,
neste munlcfplo, fOi realizada a
dlplomaçõo do eleito nas
eleições municipais de 2016,
conforme consta no anverso.

Dou fé.
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