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CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

43ª SESSÃO ORDINÁRIA – 6º PERÍODO – 17ª LEGISLATURA
08.12.2015 – TERÇA-FEIRA

PAUTA
 Apresentação e encaminhamento às comissões competentes dos projetos
de:

• Lei Complementar nº 04, de 20.11.2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da cidade e dá outras
providências”;

• Lei Ordinária nº 18, de 02.12.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a isenção condicionada de Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI), e dá outras providências”;

• Lei Ordinária nº 19, de 04.12.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dá nova
redação aos Artigos 13; 20 e 21, da Lei Municipal nº 946/2000, que “Dispõe
sobre a criação da Coordenação de Vigilância à Saúde do Município de
Imperatriz, e dá outras providências”;

• Lei Ordinária nº 37, de 07.12.2015, de autoria da vereadora Maria de Fátima Lima
Avelino, que “Reconhece como de Utilidade Pública o Instituto Amar Mais, e dá
outras providências”;

• Lei Ordinária nº 38, de 07.12.2015, de autoria do vereador José Carneiro Santos,
que “Denomina de Escola Municipal de Educação Infantil Jair Rosignoli, a
atual Escola Municipal, localizada na Av. Sabiá das Laranjeiras, no Bairro
Santa Inês, nesta cidade”;

• Lei Ordinária nº 39, de 07.12.2015, de autoria do vereador Weudson Feitosa dos
Santos, que “Denomina de Escola Municipal de Educação Infantil Maria José
Silva Nunes, a atual Escola Municipal, localizada na Rua Mamoré, no Bairro
Parque Sanharol, nesta cidade”;

• Lei Ordinária nº 40, de 07.12.2015, de autoria do vereador Adonilson Lima, que
“Proíbe cobrança de taxa de religação do fornecimento de energia elétrica no
Município de Imperatriz/MA”.
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 Apresentação, discussão e votação de:
• Moção de Solidariedade às Emissoras de Comunicação de Imperatriz, dado o
ocorrido com profissionais da imprensa local de terem sido impedidos de realizar
seus trabalhos através de advogados, quando da apresentação de suspeitos de
integrar uma quadrilha de roubo de cargas na 10ª Delegacia Regional de
Imperatriz, de autoria do vereador Raimundo Nonato Gonçalves da Silva.

 03 Indicações:
• Nº 428/2015, de autoria do vereador Antonio José Fernandes de Oliveira, ao
prefeito Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal de Infraestrutura,
Transportes e Serviços Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar, da construção
de um muro com tela de proteção na divisa dos Bairros Jardim Morada do Sol e
Vila Nova, no Parque das Garças;

• Nº 429/2015, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, ao
prefeito Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal Planejamento
Urbano e Meio Ambiente, Richard Sebba Caldas, da realização de um plano de
gestão integrada de resíduos sólidos-PGRIS, a fim de regulamentar a coleta
seletiva neste Município;

• Nº 430/2015, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao
prefeito Sebastião Torres Madeira, do envio a este Poder Legislativo de
informações acerca das leis que foram encaminhadas para deliberação do Poder
Executivo e encontram-se com prazos esgotados.
ORDEM DO DIA

 Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 10, de
27.08.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2016, e da outras providências”;

 Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 15, de 25.09.2015, de autoria
do Poder Executivo, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2016, no montante de R$ 696.157.794,00 (seiscentos e
noventa e seis milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro
reais).

