ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

43ª SESSÃO ORDINÁRIA – 4º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
11.12.2018 - TERÇA – FEIRA

PAUTA
➢ Apresentação e encaminhamento às comissões competentes dos Projetos:
• Lei Ordinária nº 29/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a natureza
do cargo de superintendente de limpeza pública, e dá outras providências”;

• Lei Ordinária nº 30/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação
e a alteração da quantidade de cargos em comissão instituídos por leis
municipais na estrutura organizacional do Município de Imperatriz, e dá outras
providências”;

• Decreto Legislativo nº 68/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o VicePrefeito do Município de Imperatriz, ausentar-se do território nacional”.

➢ Apresentação, discussão e votação de:
• Moção de Felicitação à Empresa Armazém Paraíba e toda a sua diretoria, pela
passagem dos 60 anos de fundação (1958), de autoria do vereador Fabio Hernandez
de Oliveira Sousa.

• Indicações, sendo:
✓ Nº 355/2018, de autoria da vereadora Maria Telma de Sousa Rocha Silva, ao
prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Trânsito
e Transporte, Leandro José Braga Costa, da instalação de lombadas (faixa) elevadas
em frente aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, no âmbito municipal;
✓ Nº 358/2018, de autoria da vereadora Maura Rogéria Rodrigues Barroso Santos,
ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário de estado de
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade
Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar
Costa Avelino Filho, da realização de estudos para viabilizar a construção de pistas
de ciclovias na Av. Beira Rio;
✓ Nº 359/2018, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos, da realização do programa “A gente faz
cidadania”, na Vila Davi;
✓ Nº 360/2018, de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Junior, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Regularização
Fundiária, Alcemir da Conceição Costa, do levantamento socioeconômico de todos
os moradores e imóveis do Bairro Vila Zenira par o processo de regularização e
titularização, conforme a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017;
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✓ Nº 361/2018, de autoria da vereadora Terezinha de Oliveira Santos, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da recuperação da estrada do
Povoado Riacho do Meio;
✓ Nº 362/2018, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Trânsito e
Transporte, Leandro José Braga Costa, da instalação de uma parada de ônibus, com
cobertura, na Av. Industrial em frente à Igreja Nova Aliança, entre as Ruas Bila Dutra e
Frei Caneca, no Parque São José.
Ordem do Dia

➢ Única discussão e votação dos Vetos:
• Total do Poder Executivo à Lei Ordinária nº 1.748-2018, que “estabelece a
obrigatoriedade dos trailers de lanches ou comerciantes de alimentos nas vias
públicas ou espaços públicos de Imperatriz, disponibilizarem aos consumidores
álcool em gel”;

• Total do Poder Executivo à Lei Ordinária nº 1.763/2018, que “Reconhece como parte do
quadro pessoal permanente do grupo do magistério da rede pública municipal de
ensino de Imperatriz o cargo de auxiliar de magistério”.

➢ Única discussão e votação do Projeto de Resolução nº 04/2018, de autoria do vereador
João Francisco Silva, que “Adita o § 7º ao Art. 281, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Imperatriz”;

➢ Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 10, de 27.06.2018,
de autoria do Poder Executivo, que “Altera, exclui e inclui programa e ação nas Lei
n0s 1.708, 1.709 e 1.710/2017, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo
do Município de Imperatriz para o período de 2018/2021, Lei de Diretrizes
Orçamentária e Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2018 através de crédito
adicional especial”;

➢ Única discussão e votação do Decreto Legislativo nº 68/2018, de autoria da Mesa
Diretora, que “Autoriza o Vice-Prefeito do Município de Imperatriz, ausentar-se do
território nacional”.

➢ Primeira discussão e votação:
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• Projeto de Lei Ordinária nº 14/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, e dá outras providências”;

• Projeto de Lei Ordinária nº 23/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Estima a
receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019”. (matéria
transferida para a próxima sessão)

➢ Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 28/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Altera e acrescenta dispositivos a Lei Ordinária nº 1.628 de 27 de
outubro de 2016, que institui a carreira do fisco, e dá outras providências”.
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