ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
34ª SESSÃO ORDINÁRIA – 3º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
24.05.2018 – QUINTA-FEIRA

PAUTA
➢
•
•

Apresentação e encaminhamento às comissões competentes dos Projetos de:
Lei Ordinária nº 24, de 15.05.2018, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que
“Autoriza parceria entre Ongs e empresas privadas e profissionais com registros nos seus
respectivos órgãos de classe”;
Decreto Legislativo nº 12, de 17.05.2018, de autoria do vereador José Carlos Soares Barros, que
“Cria a Comenda “José Lamarck de Andrade Lima” em homenagem ao Dia dos Pais e dá
outras providências”.

➢
•
✓

Apresentação, discussão e votação de:

✓

À Michele Pereira Matos, pela realização dos trabalhos sociais realizados no lixão municipal,
incluindo evangelização, entrega de medicamentos, roupas e alimentos para os catadores e demais
frequentadores do mencionado lixão desde de dezembro de 2015, de autoria da vereadora Maria
Telma de Sousa Rocha Silva.

•
✓

Moções de Aplauso:
Aos Juízes Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia e Delvan Tavares Oliveira e a Advogada
voluntária Milena de Bonis Faria, pela conquista do Prêmio “Conciliar é Legal”, de 2017 do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através do projeto “Mediar para Educar”, que promove
atividades de mediação de conflitos escolares com estudantes de Imperatriz, de autoria do vereador
Fabio Hernandez de Oliveira Sousa;

Indicações:
Nº 161/2018, de autoria do vereador Amauri Alberto Pereira de Sousa, ao prefeito Francisco
de Assis Andrade Ramos, do envio de projeto de lei a este Poder Legislativo dispondo sobre a
criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos de Imperatriz;

✓

Nº 162/2018, de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães, ao prefeito Francisco de Assis
Andrade Ramos, do envio de projeto de lei a este Poder Legislativo dispondo sobre a abertura aos
sábados do Restaurante Popular gerido pelo Município de Imperatriz;

✓

Nº 163/2018, de autoria de mais de 2/3 dos vereadores, ao governador Flávio Dino de Castro
e Costa e ao secretário de estado da Cultura e Turismo do Maranhão, Diego Galdino de
Araújo, envidar esforços para a realização dos festejos juninos na cidade de Imperatriz;

✓

Nº 164/2018, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de
Assis Andrade Ramos, do envio de projeto de lei a este Poder Legislativo dispondo sobre a criação
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de clínica-escola no Município de Imperatriz para atender os casos mais graves de autismo de
criança, adolescentes e jovens;

✓

Nº 165/2018, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, 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 de Infraestrutura e Serviços
Públicos, Francisco de Assis Amaro Pinheiro, da drenagem e pavimentação asfáltica das Ruas
Gregório de Matos, entre as Ruas Dom Pedro I e Dom Pedro II; e Cecilia Meireles, entre as Ruas
Gregório de Matos e Ubiratã, no Bairro Bacuri;

✓

Nº 166/2018, de autoria de todos os vereadores, ao prefeito Francisco de Assis Andrade
Ramos, que sejam repassados e aplicados os recursos do Fundo Municipal da Cultura conforme
determina o art. 4º da Lei Ordinária 1.541/2014.
ORDEM DO DIA

➢

Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 04, de 27.03.2018, de autoria de
mais de 1/3 dos vereadores deste Parlamento, que “Revoga os Arts. 8º e 9, da Lei Complementar
005/2015, que “Dispõe sobre a consolidação da Política de Regularização Fundiária Urbana
no Município de Imperatriz, e dá outras providências”. (retirado de pauta mediante pedido de
vista do vereador Zesiel Ribeiro da Silva)
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