ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
46ª SESSÃO ORDINÁRIA – 1º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
28.06.2017 – QUARTA-FEIRA

PAUTA
➢

Apresentação e encaminhamento às comissões competentes dos Projetos de:

✓

Lei Ordinária nº 40, de 27.06.2017, de autoria da vereadora Maura Rogéria Rodrigues Barroso
Santos, que “Institui a Semana Municipal de Enfretamento à Violência contra a Pessoa Idosa e
dá outras providências”;

✓

Decreto Legislativo nº 12, de 27.06.2017, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, que
“Outorga o Título de Cidadão Imperatrizense ao Sr. Antonio Luís Filgueira de Melo”;

✓

Decreto Legislativo nº 13, de 27.06.2017, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, que
“Outorga o Título de Cidadão Imperatrizense ao Sr. Carlos Artur Reichert”.

➢

Apresentação, discussão e votação de 06 Indicações, sendo:

✓

Nº 305/2017, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, ao prefeito Francisco
de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
Francisco de Assis Amaro Pinheiro, da recuperação da rede de iluminação pública do Bairro
Leandra, através da troca de lâmpadas queimadas, bem como da substituição e colocação de novos
postes;

✓

Nº 306/2017, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de
Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
Francisco de Assis Amaro Pinheiro e à secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Rosa Arruda Coelho, da tomada de providências no sentido de sanar os problemas
relacionados com a instabilidade da energia elétrica e da má qualidade da água fornecida aos
Conjuntos Itamar Guará I e II;

✓

Nº 307/2017, de autoria da vereadora Maura Rogéria Rodrigues Barroso Santos, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Trânsito e Transporte,
Leandro José Braga Costa, da realização de estudos para posterior instalação de semáforos, nos
cruzamentos da Rodovia BR-010 com as Avenidas JK e Liberdade, Parque Planalto e Vila Cafeteira,
respectivamente;

✓

Nº 308/2017, de autoria do vereador Pedro Ferreira Gomes, ao prefeito Francisco de Assis
Andrade Ramos e ao secretário municipal de Saúde, Alair Batista Firmiano, de instalação de
uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na Vila Nova;

✓

Nº 309/2017, de autoria da vereadora Maria Telma de Sousa Rocha Silva, ao prefeito Francisco
de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Saúde, Alair Batista Firmiano, da
reforma do Posto de Saúde da Vila Redenção, localizado na Rua Sálvio Dino;

✓

Nº 310/2017, de autoria de todos os vereadores, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa
e ao secretário de estado de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, da inclusão das pontes, nas
Ruas Nicolau Dino, Santa Rita, Bahia, São José e Rangel Nunes, no Bairro Santa Rita, e da Rua 1º
de Maio, na Vila JK, localizadas sobre o Riacho Capivara, no “Programa Mais Pontes”.

ORDEM DO DIA

➢

Única discussão e votação do veto total do Poder Executivo à Lei Ordinária nº 1.660/2017, que
“Dispõe sobre a abertura dos portões das escolas da rede municipal de Imperatriz, antes das
atividades escolares”;

➢ Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 14, de 09.06.2017, de autoria do

Poder

Executivo, que “Dispõe sobre reajuste salarial/2017 dos enfermeiros e Agentes de Trânsito do
Município de Imperatriz e dá outras providências”;

➢

Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 32, de 31.05.2017, de autoria do vereador
Amauri Alberto Pereira de Sousa, que “Dispõe sobre a coleta e separação dos resíduos sólidos
recicláveis descartados pelos órgãos e administração pública municipal direta e indireta, e a
sua destinação à cooperativa dos catadores de materiais recicláveis e/ou qualquer outra
entidade que vise promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável através
da coleta seletiva”;

➢Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 37, de 19.06.2017, de autoria do

vereador

Zesiel Ribeiro da Silva, que “Institui no Município de Imperatriz a vacinação domiciliar às pessoas
com mobilidade reduzida”;

➢

Única discussão e votação do Projeto de Resolução nº 02, de 27.06.2017, de autoria do vereador
José Carlos Soares Barros, que “altera o art. 154 do regimento interno da câmara municipal de
Imperatriz”;

➢

Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 02, de 22.06.2017, de autoria do
Poder Executivo, que “Institui o Programa de Pagamento Incentivado – PPI, destinado a
promover a adimplência de sujeitos passivos no Município de Imperatriz e dá outras
providências”.
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