ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

38ª SESSÃO ORDINÁRIA – 4º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
28.11.2018 – QUARTA-FEIRA

PAUTA
➢ Apresentação e encaminhamento às comissões competentes:
✓ Veto Total do Poder Executivo à Lei Ordinária nº 1.762/2018, que “Dispõe sobre a gratuidade
do passe-livre no transporte coletivo urbano do Município de Imperatriz, às pessoas
portadoras do “hiv e da aids” que se encontrem em tratamento médico e que estejam
desempregadas ou que façam, na forma da lei declaração de hipossuficiente, e dá
outras providências”;

✓ Projeto de Lei Ordinária nº 14/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019”;

✓ 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 de 2019”;

✓ Projeto de Lei Ordinária nº 40/2018, de autoria da vereadora Maria Telma de Sousa Rocha

Silva, que “Autoriza o Poder Executivo a criação do programa Pais Comprometidos com
a Educação, para os pais (Pai e/ou Mãe) que comparecem periodicamente nas
atividades oficiais das escolas e creches no Município de Imperatriz”;

✓ 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”.

➢ Apresentação, discussão e votação de:
✓ Moção de Aplauso a skatista Rayssa Leal, a "fadinha do skate", pela conquista de uma vaga
na seleção brasileira street feminina de 2019. Conquista que se deu através da classificação do
terceiro lugar na categoria street, no maior Campeonato da América Latina que é o Skate Total Urbe
– STU OPEN, realizado no Rio de Janeiro, de 14 a 18 de novembro de 2018, de autoria dos
vereadores Amauri Alberto Pereira de Sousa e Adhemar Alves de Freitas Junior.

✓ Indicações, sendo:
• Nº 331/2018, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Administração e
Modernização, José Antônio Silva Pereira e ao Procurador Geral do Município, Rodrigo
do Carmo Costa, da inclusão ao salário dos vigilantes e vigias, servidores do Município de
Imperatriz, de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento);

• Nº 332/2018, de autoria do vereador Paulo Roberto Cardoso da Silva, ao prefeito
Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da substituição da iluminação tradicional
pela de LED da Avenida José de Ribamar Cunha (antiga Av. Principal I), no Residencial
Sebastião Régis;
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• Nº 333/2018, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao governador Flávio Dino
de Castro e Costa e ao secretário de estado de Educação, Felipe Costa Camarão, da
reforma e cobertura da quadra de esportes do Centro de Ensino Caminho do Futuro, localizado
no Bairro Parque Santa Lúcia;

• Nº 334/2018, de autoria dos vereadores Francisco Rodrigues da Costa e Adhemar Alves
de Freitas Junior, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário
municipal de Saúde, Alair Batista Firmiano, da gestão junto às empresas de
telecomunicações para a instalação de torre de telefonia móvel no Povoado Coquelândia, visto
que uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgênica – SAMU foi instalada na
região mencionada e precisa urgente de tal serviço para atender as ocorrências;

• Nº 335/2018, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito Francisco
de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da limpeza dos córregos que cortam a Av. Silvino
Santis, no Bairro Imigrantes, e Avenidas Tiradentes e Lúis Brasília (antiga Rua 14), no Parque
São José, assim como a colocação de placas de advertência proibindo jogar lixo nos mesmos;

• Nº 336/2018, de autoria da vereadora Maura Rogéria Rodrigues Barroso Santos, 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 Novo Horizonte para o processo de regularização e
titularização, conforme Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Ordem do Dia

✓ Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 27/2018, de autoria do Poder

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a alterar fontes de recursos em dotação
orçamentária, no orçamento do exercício de 2018”.
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