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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº
005/2021
Prorroga os efeitos da Resolução Administrativa
nº 03/2021 que dispõe sobre a suspensão das
atividades presenciais e a realização das Sessões
Legislativas de forma remota, e dá outras
providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE RAPOSA, no uso de suas
atribuições legais e com base no Art. 9º do
Regimento Interno, e
CONSIDERANDO o atual momento da
pandemia, com indicadores crescentes em todo o
país, inclusive com casos comprovados de nova
variante, com potencial possivelmente mais elevado
de transmissibilidade;
CONSIDERANDO o Decreto nº 36.531
de 03 de março de 2021, do Governo do Estado do
Maranhão que suspendeu em todo o Estado a
realização de reuniões e eventos a vigorará de 05 a
14 de março de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto nº 36.582
de 12 de março de 2021, do Governo do Estado, que

prorrogou o prazo até o dia 21 de março de 2021, das
medidas sanitárias previstas no Decreto n° 36.531,
de 03 de março de 2021, bem como, em razão da
prorrogação dos efeitos dos referidos decretos até o
dia 28 de março de 2021, conforme anunciado pelo
Sr. Governador do Estado do Maranhão, em
entrevista coletiva amplamente divulgada no dia 19
de março de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto nº 36.597,
de 17 de março de 2021, que declara estado de
calamidade pública no Estado do Maranhão em
virtude da existência de casos de contaminação pela
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral);
CONSIDERANDO o Decreto nº 36.630,
de 26 de março de 2021 que altera o Decreto nº
36.531, de 03 de março de 2021, e o Decreto n°
36.643 9 de 31 de março de 2021, que alterou o
Decreto antecedente (36.531 de 03/03/2021), que
suspende até o dia 11 de abril de 2021, a autorização
para realização de reuniões e eventos em geral, e dá
outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade da
pronta adoção das medidas visando a prevenção no
que respeita à disseminação do citado vírus no
âmbito das instalações deste Poder Legislativo, de
forma a resguardar a incolumidade da população,
agentes políticos e servidores.
RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar os efeitos da
Resolução Administrativa nº 03/2021 desta Casa
Legislativa, para suspender, até o dia 11 de abril de
2021, a realização de Sessões Legislativas
presenciais na Câmara Municipal de Raposa.
Art. 2º As Sessões Legislativas
ocorrerão de forma remota, através do Sistema de
Deliberação Virtual já em uso nesta Casa.
Art. 3º Os servidores permanecerão
desenvolvendo suas atividades mediante rodízio, de
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forma a evitar aglomerações, nos moldes da
Resolução Administrativa nº 58/2020.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação.
Plenário João Batista Braga da Silva, da
Câmara Municipal de Raposa, Estado de Maranhão,
05 de abril de 2021.
Dê-se ciência. Publique-se.

BENONIEL BEKA RODRIGUES
(Presidente)

ELENILDO NETO
ROCHA
(1º Secretário)

FELIX MARQUES
MOREIRA
(2º Secretário)

__________________________

Ata da III Sessão Extraordinária
Hibrida da primeira Sessão
Legislativa da Sétima Legislatura,
da Câmara Municipal de Raposa.
Aos vinte três dias do mês de março do ano
de 2021, às 17:00 horas, reuniram-se os senhores
vereadores: Benoniel Beka Rodrigues (presidente),
Laurivan Uchoa Lima (vice-presidente),Elenildo Neto
Rocha (primeiro secretário), Felix Marques Moreira
(segundo secretário) e, Moisaniel Pereira de Oliveira
(terceiro Secretário), vereador, Rosilene Pereira Teixeira,
Antônio José Marques Gonçalves, Daniel Fernandes
Sousa Junior, Iran Lisboa de Agrela, Ribamar Inácio da
Silva e Antônio Magno Rocha da Silva, de forma remota.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus e
em nome do povo de Raposa, o Sr. Presidente, declarou
aberta a presente Sessão Extraordinária híbrida atendendo
os termos da Resolução Nº 58/2020, e ao requerimento de
nº 070/2021 de autoria do vereador Daniel Fernandes, que

trata do Projeto de Lei nº 004/2021 dom Poder Executivo
em caráter de urgência, para a apreciação, através de
videoconferência, em seguida solicitou ao segundo
secretário o vereador Moreira, que fizesse a leitura do
texto bíblico. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: GRANDE
EXPEDIENTE: ORDEM DO DIA: EM 2ª DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº. 004/2021, de
autoria do Poder Executivo, “Dispõe sobre a
reestruturação
do
Conselho
Municipal
de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - CACSFUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da
Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras
providências. Com Parecer da Comissão de Legislação
Administração, Obras Públicas e Redação Final e
Comissão de Educação, Cultura, Ação Social e Meio
Ambiente. O sr. Presidente submeteu a discussão e
votação o qual foi aprovado por unanimidades dos
presentes; EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usaram a
palavra os vereadores: Irmão Moreira, Doutor, Zano,
Daniel, Rosa, Iran e Laurivan, e nada mais havendo a
tratar o Sr. Presidente encerrou a presente Sessão e para
constar
eu____________________________Primei
ro Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por
todos os presentes, é o que consta, é verdade e dou fé.
Câmara Municipal de Raposa/MA, Plenário
“Vereador João Batista Braga da Silva”, 23 de março de
2021.
Benoniel Beka Rodrigues (Presidente)
Laurivan Uchoa Lima (Vice Presidente)
Elenildo Neto Rocha ( Primeiro Secretário)
Felix Marques Moreira ( Segundo Secretário)
Moisaniel Pereira de Oliveira (Terceiro Secretário)
Antônio Magno Rocha da Silva
Antônio José Marques Gonçalves
Daniel Fernandes Sousa Junior
Iran Lisboa de Agrela
Ribamar Inácio da Silva
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Rosilene Pereira Teixeira
__________________________

Ata da VII Sessão Ordinária
Hibrida da primeira Sessão
Legislativa da Sétima Legislatura,
da Câmara Municipal de Raposa.
Aos vinte três dias do mês de março do ano
de 2021, às 17:00 horas, reuniram-se os senhores
vereadores: BenonielBeka Rodrigues (presidente),
Laurivan Uchoa Lima (vice-presidente),Elenildo Neto
Rocha (primeiro secretário), Felix Marques Moreira
(segundo secretário) e, Moisaniel Pereira de Oliveira
(terceiro Secretário), vereadora, Rosilene Pereira
Teixeira, Antônio José Marques Gonçalves, Daniel
Fernandes Sousa Junior, Iran Lisboa de Agrela, Ribamar
Inácio da Silva e Antônio Magno Rocha da Silva, de
forma remota.Havendo número legal, invocando a
proteção de Deus e em nome do povo de Raposa, o Sr.
Presidente, declarou aberta a presente Sessão Ordinária
híbrida atendendo os termos da Resolução Nº 58/2020,
para a apreciação, através de videoconferência,em
seguida solicitou ao segundo secretário o vereador
Moreira, que fizesse a leitura do texto bíblico. Em
seguida solicitou ao primeiro Secretário Vereador
Elenildo Rocha que fizesse a leitura daAta da sessão
anterior, a qual foi aprovada por todos. Uma ressalva
referente à Ata da VI Sessão Ordinária do dia dezoito de
março de 2021, onde o vereador Moisaniel Pereira de
Oliveira comunicou a Mesa Diretora o motivo de não
conseguir acessar a sala virtual, o qual se deslocou até o
plenário. O vereador Antonio Magno Rocha da Silva
também comunicou a Mesa sobre seu problema de saúde
justificando assim sua ausência. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: GRANDE EXPEDIENTE: ORDEM DO
DIA: EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:PROJETO
DE LEI Nº. 004/2021, de autoria do Poder Executivo,
“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - CACSFUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da
Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras
providências. Com Parecer da Comissão de Legislação

Administração, Obras Públicas e Redação Final e
Comissão de Educação, Cultura, AçãoSocial e Meio
Ambiente. Osr. Presidente submeteu a discussão e
votação o qual foi aprovado por unanimidades dos
presentes;ÚNICA
DISCUSSÃO
E
VOTAÇÃO:REQUERIMENTO Nº. 059/2021, de
autoria do Vereador Irmão Moreira, seja encaminhada a
presente solicitação ao Senhor prefeito, no sentido de que,
através da Secretaria de Infraestrutura, determine a
recuperação da Avenida São Sebastião, no bairro da Vila
Nova, principalmente no trecho compreendido entre o
lava-jato do Tim e o bar do Alex, neste Município. O sr.
Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi
aprovado
por
unanimidade
dos
presentes.
REQUERIMENTO Nº. 060/2021, de autoria do
Vereador Irmão Moreira, solicitando em caráter de
urgência a REFORMA COM AMPLIAÇÃO, alem da
aquisição de equipamentos necessários para o
funcionamento adequado do Núcleo de Endemias,
localizado na Av. Cafeteira, Vila Bom Viver, neste
Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e
votação o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes.REQUERIMENTO Nº. 061/2021, de autoria
do Vereador Doutor, seja encaminhado ofício ao senhor
Prefeito, solicitando com urgência a recuperação asfaltica
com meio fio e escoamento de água na Rua Nova, bairro
Inhaúma, neste Município. O sr. Presidente submeteu a
discussão e votação o qual foi aprovado por unanimidade
dos presentes. REQUERIMENTO Nº.
062/2021, de autoria do Vereador Doutor,
solicitando com urgênciaa recuperação asfaltica e/ou
bloquetagem com meio fio e escoamento de água na
Travessa da Malvina, bairro Inhaúma, neste Município. O
sr. Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi
aprovado
por
unanimidade
dos
presentes.REQUERIMENTO Nº. 063/2021, de autoria
do Vereador Doutor, seja encaminhado ofício ao senhor
Prefeito, solicitando com urgência a recuperação asfaltica
e/ou bloquetagem com meio fio e escoamento de água na
Rua Santiago, bairro Vila Bom Viver, neste Município. O
sr. Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi
aprovado
por
unanimidade
dos
presentes.REQUERIMENTO Nº. 064/2021, de autoria
do Vereador Daniel Fernandes, seja encaminhado oficio
ao senhor prefeito, solicitando um local para atendimento
de testagem da COVID-19, exclusivo e separado dos
locais que atendem pessoas do grupo de risco, neste
Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e
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votação o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes.REQUERIMENTO Nº. 065/2021, de autoria
do Vereador Daniel Fernandes, seja encaminhado oficio
ao senhor prefeito, solicitando a verificação de um local
e construção de um campo de futebol do tipo arena
society para melhorar a disponibilidade de recursos que
tragam mais qualidade de vida e lazer esportivo as
pessoas,neste Município. O sr. Presidente submeteu a
discussão e votação o qual foi aprovado por unanimidade
dos presentes.REQUERIMENTO Nº. 066/2021, de
autoria do Vereador Daniel Fernandes, seja encaminhado
oficio ao senhor prefeito, solicitando a criação de segunda
rampa de embarque e desembarque de turistas e
pescadores no terceiro cais em frente a antiga fabrica de
gelo, no Porto do Braga, neste Município. O sr. Presidente
submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por
unanimidade dos presentes.REQUERIMENTO Nº.
067/2021, de autoria da Vereadora Rosa do Araçagi, seja
encaminhado ofício ao Senhor Prefeito, solicitando
urgentes providências na pavimentação asfaltica, da Rua
do Coqueiro, no Bairro da Residencial Talita, neste
Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e
votação o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes.REQUERIMENTO Nº. 068/2021, de autoria
do Vereador Magno, seja encaminhado ofício ao Senhor
Prefeito, solicitando a realização da obra de
pavimentação asfáltica e/ou bloquetagem, com meio-fio
e galerias para o escoamento de águas, na Av. São
Marcos, situada no Bairro Recanto dos Poetas, neste
Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e
votação o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes.REQUERIMENTO Nº. 069/2021, de autoria
do Vereador Magno, seja encaminhado ofício ao Senhor
Prefeito, seja encaminhado ofício ao Senhor Prefeito,
solicitando a realização da obra de pavimentação asfáltica
e/ou bloquetagem, com meio-fio e galerias para o
escoamento de águas, na Av. São Carlos, situada no
Bairro do Farol, neste Município.O sr. Presidente
submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por
unanimidade dos presentes.REQUERIMENTO Nº.
070/2021, de autoria do Vereador Daniel Fernandes, na
forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de
ouvido o Plenário, seja convocada uma sessão
extraordinária para o dia 23 de março de 2021, logo após
o término da referida sessão ordinária, para segunda
discussão e votação em Redação Final do Projeto de Lei
que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação – CACSFUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da
Constituição Federal regulamentado na Lei Federal Nº
14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras
providências. O sr. Presidente submeteu a discussão e
votação o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:usaram
da para os vereadores: Rosa do Araçagi,
Zanno, Laurivan, Iran, Moreira, Elenildo, Ribamar,
Daniel e Doutor, e nada mais havendo a tratar o Sr.
Presidente encerrou a presente Sessão e para constar
eu________________________________PrimeiroSecre
tário, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os
presentes, é o que consta, é verdade e dou fé.
Câmara Municipal de Raposa/MA, Plenário
“Vereador João Batista Braga da Silva”, 23 de março de
2021.
BenonielBeka Rodrigues (Presidente)
Laurivan Uchoa Lima (Vice Presidente)
Elenildo Neto Rocha ( Primeiro Secretário)
Felix Marques Moreira ( Segundo Secretário)
Moisaniel Pereira de Oliveira (Terceiro Secretário)
Antônio José Marques Gonçalves
Antonio Magno Rocha da Silva
Daniel Fernandes Sousa Junior
Iran Lisboa de Agrela
Rosilene Pereira Teixeira
Ribamar Inácio da Silva
__________________________

Ata da VIII Sessão Ordinária
Hibrida da primeira Sessão
Legislativa da Sétima Legislatura,
da Câmara Municipal de Raposa.
Aos vinte e cinco dias do mês de março do
ano de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se os senhores
vereadores: Benoniel Beka Rodrigues (presidente),
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Laurivan Uchoa Lima (vice-presidente), Elenildo Neto
Rocha (primeiro secretário), Felix Marques Moreira
(segundo secretário), Moisaniel Pereira de Oliveira
(terceiro Secretário); vereadora, Rosilene Pereira
Teixeira, Antônio José Marques Gonçalves, Daniel
Fernandes Sousa Junior, Iran Lisboa de Agrela, Ribamar
Inácio da Silva e Antônio Magno Rocha da Silva (forma
remota).Havendo número legal, invocando a proteção de
Deus e em nome do povo de Raposa, o sr. Presidente,
declarou aberta a presente Sessão Ordinária híbrida
atendendo os termos da Resolução Nº 58/2020, para a
apreciação, através de videoconferência e presencial em
seguida solicitou ao vereador Doutor, que fizesse a
leitura
do
texto
bíblico.
PEQUENO
EXPEDIENTE:LEITURA E CONHECIMENTO:
PROJETO DE LEI Nº. 005/2021, de autoria do
Vereador Beka Rodrigues, que altera a Lei nº 117, de 11
de maio de 2007, que institui o Código de Posturas do
Município de Raposa, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº. 006/2021, de autoria do
Vereador Irmão Moreira, dispõe sobre o reconhecimento
da atividade religiosa como essencial, no âmbito do
Município de Raposa. REQUERIMENTO Nº.
071/2021, de autoria do Vereador Ribamar Inácio da
Silva, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado
ofício ao senhor prefeito solicitando recuperação
completa da Rua da Paz, e das travessas: primeira e
segunda, Centro, neste Município.REQUERIMENTO
Nº. 072/2021, de autoria do Vereador Ribamar Inácio da
Silva, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado
ofício ao senhor Prefeito solicitando urgentes
providências no sentido que seja ampliado a área do
cemitério desta cidade ou então a destinação de outra área
para implantação de um novo cemitério público
municipal, visto que não existem maiscondições de
sepultamento no atual cemitério, que não possui nenhuma
área disponível para tal finalidade. REQUERIMENTO
Nº. 073/2021, de autoria do Vereador Ribamar Inácio da
Silva, depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado
ofício ao senhor prefeito solicitando a adoção de
providências no sentido de disponibilizar um “Barco
socorro”, para resgate de pescadores e demais pessoas
que sejam vítimas de naufrágios na área dos portos e
praias, neste Município.REQUERIMENTO Nº.
074/2021, de autoria da Vereadora Rosa do Araçagi,
depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao
Senhor Prefeito, solicitando urgentes providências na
operação tapa buracos, da Rua São Sebastião, próximo da
praia de Mangue seco, no Bairro do Araçagi, neste

Município. REQUERIMENTO Nº. 075/2021, de
autoria dos Vereadores Rosa do Araçagi e Iran Agrella,
depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao
senhor Prefeito, solicitando a pavimentação asfaltica,
com a colocação de meio-fio e galeria com escoamento
de água na Rua Santa Terezinha, no Bairro do Araçagi,
neste Município. REQUERIMENTO Nº. 076/2021, de
autoria do Vereador Daniel Fernandes, depois de ouvido
o Plenário, seja encaminhado ofício ao senhor Prefeito,
solicitando aquisição de aparelhos de Ultra som para a
realização de exames, na Unidade Mista Dra. Nemércia
Dias Pinheiro, neste Município.
REQUERIMENTO Nº. 077/2021, de
autoria do Vereador Daniel Fernandes, depois de ouvido
o Plenário, seja encaminhado ofício ao senhor Prefeito,
solicitando uma sala apropriada para realização de exame
de Raio X, bem como a aquisição do aparelho, na
Unidade Mista Dra. Nemércia Dias Pinheiro, na Rua Boa
Esperança,
Centro,
neste
Município.
REQUERIMENTO Nº. 078/2021, de autoria do
Vereador Daniel Fernandes, depois de ouvido o Plenário,
seja encaminhado ofício ao senhor Prefeito, solicitando
um carrinho de parada ou carro de emergência,
indispensável para o atendimento de pacientes em
situação de urgência, socorro imediato e casos de
reanimação cardiorrespiratóriana Unidade Mista Dra.
Nemércia
Dias
Pinheiro,
neste
Município.
REQUERIMENTO Nº. 079/2021, de autoria do
Vereador Magno, depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio ao senhor Prefeito, solicitando a
construção de Um Pier destinado somente para embarque
e desembarque de turistas passageiros, situado no Bairro
do
Porto
do
Braga,
neste
Município.
REQUERIMENTO Nº. 080/2021, de autoria do
Vereador Magno, depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio ao senhor Prefeito, solicitando a
realização da obra de pavimentação asfaltica e/ou
bloquetagem, com meio fio e galeria para o escoamento
de água , na Rua Quatro Estações, situada no bairro Vila
Boa
Esperança/Araçagi,
neste
Município.
REQUERIMENTO Nº. 081/2021, de autoria do
Vereador Magno, depois de ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio ao senhor Prefeito, solicitando a
realização da obra de pavimentação asfaltica e/ou
bloquetagem, com meio fio e galeria para o escoamento
de água , na Rua Fruta Pão, situada no bairro Residencial
Pirâmide, neste Município. REQUERIMENTO Nº.
082/2021, de autoria do Vereador Beka Rodrigues,
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depois de ouvido o plenário, REQUER-SE: Seja
expedido ofício ao Executivo, requerendo o cumprimento
imediato da Lei Federal n° 13.987/2020, no sentido de
garantir aos estudantes da rede pública municipal o
acesso à alimentação durante o período de suspensão das
aulas, neste momento causado pela pandemia da COVID19, nos termos da Lei em vigor e em observância à Nota
Técnica nº 22/2020 expedida pela Confederação
Nacional de Municípios. . REQUERIMENTO Nº.
083/2021, de autoria do Vereador Zanno, depois de
ouvido o Plenário, requerer que seja expedido ofício ao
Poder Executivo para que preste informação acerca da
destinação dos recursos provenientes do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, referente ao
período compreendido entre janeiro/2020 a março/2021.
GRANDE EXPEDIENTE: Os vereadores discorreram
com um breve relato sobre a problemática que vem
acontecendo sobre a classe pesqueira e o turismo local
onde ambos desejam soluções para desenvolver melhor
seus trabalhos. Ficou acertado chamar para esta casa a
secretaria de pesca, Turismo, colônia de pescadores e
representantes do turismo com o objetivo de tentar
resolver para não gerar conflitos e nenhum lado ser
prejudicado, uma vez que ambos são importantes e
substanciais para nossa cidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: não houve inscritos, e nada mais havendo a
tratar o Sr. Presidente encerrou a presente Sessão e para
constar
eu________________________________Pr
imeiro Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada
por todos os presentes, é o que consta, é verdade e dou fé.
Câmara Municipal de Raposa/MA, Plenário
“Vereador João Batista Braga da Silva”, 25 de março de
2021.
Benoniel Beka Rodrigues (Presidente)
Laurivan Uchoa Lima (Vice Presidente)
Elenildo Neto Rocha ( Primeiro Secretário)
Felix Marques Moreira ( Segundo Secretário)
Moisaniel Pereira de Oliveira (Terceiro Secretário)
Antônio José Marques Gonçalves
Antônio Magno Rocha da Silva
Daniel Fernandes Sousa Junior

Iran Lisboa de Agrela
Rosilene Pereira Teixeira
Ribamar Inácio da Silva
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