
ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal
COELHO NETO
Trarisparência, Ética e Justiça Social

PORTARIA Nº 013/2021-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 ASSESSORA PARLAMENTAR
do Poder Legislativo Municipal, o(a) Sr(a). MARIA DE LOURDES OLIVEIRA VIEIRA
CPF nº 003.243.303-40, 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 CÂM MUNICIPAL
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LEI Nº 756/2021.
ALTERA O 61º, 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. 0.81º 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

«eis listras nas cores altarnadas em azul marinho e branca, com

0,13 cm de largura.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições e
m contrário.

COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 08 DE JANEIRO

DE 2021.
Bruno José Almeida e Silva

de Conlha Nata

CÂMARAMUNICERALDE 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 disposicões 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.

RAFAPI OLIVEIRA CRIIZ
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 PRESIDENTE DA CÂMARA MINTICIPAT DE FOFTHO NETO,

Estado do Maranhão, usando de suas atribuições legais e de

acarda com o art. 19, inciso XITT, 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,

Art. 2º, Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revanandn-ca as 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 CÂMARA MUNICIPAL

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.
O PRESuDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COELZIC NETO,

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 inerenies 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

meés de janeiro do ano de dois mii e vinte e um.

RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
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DA CAMARA MUNICIPAL

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
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mutras nrovidâncias."
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COELHONETO,
Estado do Maranhão, usando de suas atribuições legais e de

acordo-com c.art. 1.9, inciso XII, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSORA
PARLAMENTAR do Poder Legislativo Municipal, o(a) Sr(a).
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA VIEIRA CPF nº
003.243.303-40, 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 OLIVEIRA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 014/2021-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 XII, do Regimento Interno,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSOR
PARLAMENTAR do Poder Legislativo Municipal. o(a) Sr(a).

LEONARDO DOS SANTOS NUNES CPF nº 064.856.123-27,

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, an primeira dia do mãs da janeiro do ana de dois mil

e vinte e um.
RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL

PORTARIA Nº 016/2021-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 ASSESSORA
ESPEC AL do Poder Leg s1at vo Mun cipa , o(a) Sr(a). SABR ,NA

DA SILVA SOARES MATOS, CPF nº 055.789.513-68, , 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

ao primeiro dia do ds janeiro do ano de dois mailmês

e vinte e um.
RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL

PORTARIA Nº 017/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.

"Dispõe subie à numtação UU servido. que 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. 10. NOMEAR para o Cargo em Comissão de ASSESSOR

PARTAMFNTAR dn Pader Tngislativo Munirinal a(a) Srta).

RAWANISON MARLEM LIMA DE OLIVEIRA CPE nº
608.841.913-03, 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 vinteeum.

RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 018/2021-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) Sría).

JOSÉ RICARDO LIMA BASTOS CPF nº 05681638340, 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

Netn-MA, ao nrimeirn dia do mês de janeiro do ana de mil

e vinte e um.
RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 019/2021-GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.
*Dienãe enhra a namoação da servidor ma ahaiva 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 ASSESSORA
DADT/AMENTAR ds Doger 1,eg slativo Municipal c+a SrtHEAR

FRANCISCA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS CPF nº

012.470.623-17, com as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data desua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra.
Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Coelho
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e vinte e um.
RAFAEL OLIVEIRA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 023/2021 -GAB/PRES
Coelho Neto(MA), 01 de janeiro de 2021.

"Dispõe subre a uviuvação du que abaixo 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 0 Cargo em Comissão de CHEFE DE

GABINETE du Poder Legisiaiivo Municipal, v(a) Sr(a). REGINA

LÚCIA DA COSTA MATOS CPF nº 440.222.393-87, 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.


