ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

44ª SESSÃO ORDINÁRIA – 4º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
12.12.2018 - QUARTA – FEIRA

PAUTA
➢

Apresentação e encaminhamento às comissões competentes do Projeto de Lei Ordinária nº 41/2018,
de autoria do vereador Amauri Alberto Pereira de Sousa, que “Autoriza o Poder Executivo a
divulgação do cardápio de merenda escolar nas unidades municipais de ensino e creches e dá
outras providências”.

➢
•

Apresentação, discussão e votação de:

•
✓

✓

✓

✓

✓

Moção de Aplauso ao Dr. Adolfo Pires da Fonseca Neto e toda a sua equipe, por se destacarem
entre os 10(dez) mais produtivos do Estado do Maranhão que receberam o certificado da GPJ –
Gratificação por Produtividade Judiciária, de autoria do vereador Hamilton Miranda de Andrade.
Indicações, sendo:
Nº 364/2018, de autoria da vereadora Maura Rogéria Rodrigues Barroso Santos, ao governador
Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário de estado de Desenvolvimento Social, Neto
Evangelista, da implantação do serviço de travessia para transporte de pessoas idosas;
Nº 365/2018, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis
Andrade Ramos e ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa,
da sinalização vertical e horizontal no cruzamento da Rua Paulo Afonso com a Av. Pernambuco, em
frente à Escola Chapeuzinho Vermelho, no Parque Santa Lúcia;
Nº 366/2018, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de
Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Saúde, Alair Batista Firmiano, da construção
de um posto de saúde no Bairro Leandra;
Nº 367/2018, de autoria do vereador Hamilton Miranda de Andrade, ao prefeito Francisco de
Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar
Costa Avelino Filho e ao secretário municipal de Saúde, Alair Batista Firmiano, da construção
de uma academia ao ar livre na praça do Bairro Vilinha, localizada na Rua do Arame;
Nº 368/2018, de autoria dos vereadores Ricardo Seidel Guimarães, Amauri Alberto Pereira de
Sousa e Adhemar Alves de Freitas Junior, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, da
reforma e cobertura da Praça Mané Garrincha.
Ordem do Dia

•
➢

Única discussão e votação do Projeto de 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”;
Segunda e última discussão e votação do 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”;
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➢

Primeira discussão e votação do 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”.
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