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DECRETO Nº. 033/2020-GAB 

Declara luto oficial em Cidelândia 
do Senhor RAIMUNDO PIMENTEL
outras providências. 

O Prefeito do M
CIDELÂNDIA/MA, FERNANDO AUGUSTO COELHO T
de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânic
 
CONSIDERANDO o falecimento do Sr. Raimundo P
ocorrido no último dia 15/10/2020(quinta feira); 
 
CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados
cidelandense no decorrer de sua vida como cidadão; 
 
CONSIDERANDO o consternamento geral da comuni
e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que e
de um cidadão exemplar, respeitável e de caráter ilibad
 
CONSIDERANDO finalmente, que é dever do 
cidelandense render justas homenagens àqueles 
trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contr
crescimento de nossa cidade e bem-estar da Coletivida
 

DECRETA 

Art. 1o. – Fica decretado Luto oficial 
Cidelândia – MA, pelo período de 03 (três) dias, a conta

 
Art. 2ª. - Este decreto entra em vigo

afixação no átrio do Poder Executivo Municipa
simultânea no órgão de imprensa oficial do Municípi
Lei Municipal nº 228/2017. 
 

GABINETE DO PREFEITO DO M
CIDELÂNDIA/MA, EM 16 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIR
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2020 

Cidelândia – MA 30 de dezembro

SÚMULA: ALTERA O LOCAL E A HORA DA REA
DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VERE
PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNIC
CIDELÂDIA - MA.  

WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, Presidente da Câmara m
de Cidelândia, Estado do Maranhão, no uso das atribui
lhe são conferidas por Lei:  

Considerando os transtornos causados pela reforma d
da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocor
vários vazamentos, sobretudo para os setores 
legislativa responsáveis pela organização da 
preparatória de abertura da sessão legislativa anu
plenário;  

Considerando a necessidade de prevenir dan
Vereadores, Funcionários e frequentadores da 
Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de p
conta da pandemia do corona vírus (COVID – 19). 

Considerando a não existência de tramitação de mat
caráter de urgência;  

Considerando que os projetos que tramitam na
seguem a tramitação normal;  

Considerando que as sessões da Câmara devem ser r
no recinto destinado ao seu funcionamento, conside
sem validade as que se realizem em outro lugar, 
solenes, devidamente referendada pelo plenário, 
Paragrafo 2º do Regimento Interno desta casa;  
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