
ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal
COELHO NETO
Transparência.

PORTARIA Nº 010/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do servidor que abaixo indica e

dá outras providências."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, Estado do

Maranhão, usando de suas atribuições legais e de acordo com o art. 19, inciso XIII, do

Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR
do Poder Legislativo Municipal, o(a) Sr(a). ISAIAS FÉLIX DE SOUSA CPF nº 297.697.283-

49. com as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Publique-se e cumpra.

Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Coelho Neto-MA, ao primeiro dia do

mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

RAFAEL OL CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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LEI Nº 756/2021.
ALTERA O 51º, DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº
683/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO. no uso de suas

atribuições legais, aprova e o Prefeito Municipal de Coelho
Neto sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º. 0.51º do.Art 1º da Lei Municipal nº 683/2017 passa a

vigorar com a seguinte redação: Na confecção da bandeira

municipal, será observado o formato de um retângulo, medindo

1,20 metro de comprimento por 0,78 cm de largura, possuindo
seis listras nas rores alternadas em azul marinho e hranca, com

0,13 cm de largura.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 08 DE JANEIRO
DE 2021.
Bruno José Almeida e Silva

CÂMARA MUNICIBAL DE COELHONETO

PORTARIA Nº 010/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.
"Dispõe sobre a nomeação do servidor que abaixo indica e dá
outras providências."
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO,
Estado do Maranhão, usando de suas atribuições legais e de
acordo com o art. 19, inciso XIII, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSOR
PARLAMENTAR do Poder Legislativo Municipal, o(a) Sr(a).
ISAIAS FÉLIX DE SOUSA CPF nº 297.697.283-49 , com as
atribuições inerentes ao cargo.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra.
Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Coelho

Neto-MA, ao primeiro dia do
mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
RAFAFI OLIVEIRA FRTTZ
PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL

PORTARIA Nº 011/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.
"Dispõe sobre a nomeação do servidor que abaixo indica e dá

outras providências."
O PRECINENTE NA CÂMARA MTINICIDAI NE CORTHO NETO

Estado do Maranhão, usando de suas atribuições legais e de
acnrdo com o art. 19, inciso XIN. da Regimento Interno,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSOR
PARLAMENTAR do Poder Legislativo Municipal, o(a) Sr(a).
FRANCISCO MACHADO DE SOUSA CPF nº 604.943.868-39,

29 cargo
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ravnnanda-ca as diennsiçães em contrário.

Publique-se e cumpra.
Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Coelho

Neto-MA, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil

e vinte e um,

PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL

PORTARIA Nº 012/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do servidor que abaixo indica edá
outras providências."

Estado do Maranhão, usando de suas atribuições legais e de
acordo com oc ert. 10, V T da

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSORA
PARLAMENTAR do Poder Legislativo Municipal, o(a) Sr(a).
BEATRIZ DA LUZ LOPES CPF nº 621.123.523-26, com as

atribuições inerentes ao cargo.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
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disposições em contrário.
Publique-se e cumpra.
Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Coelho

Neto-MA, ao primeiro dia do
mes de janeiro do ano de dois mii e vinte e um.

RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
DA CAMARAMUNICIPALmiseana FIAT

PORTARIA Nº 013/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do servidor que ahaixo indica e dá


