ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
17ª SESSÃO ORDINÁRIA – 3º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
05.04.2018 –QUINTA-FEIRA

PAUTA
➢

Apresentação e encaminhamento às comissões competentes dos Projetos de:

•

Lei Ordinária nº 09, de 02.03.2018, de autoria da vereadora Maura Rogéria Rodrigues Barroso
Santos, que “Dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção a gestante e
parturiente contra a violência obstétrica na cidade de Imperatriz”;

•

Lei Ordinária nº 10, de 26.03.2018, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que
“Autoriza o Poder Executivo municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do
espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de
energia elétrica e de iluminação pública, de propriedade da concessionária de energia elétrica
que os utiliza, e dá outras providências”;

•

Decreto Legislativo nº 05, de 27.03.2018, de autoria do vereador Amauri Alberto Pereira de Sousa,
que “Outorga o Título de Cidadão Imperatriz ao Sr. José Coelho Batista Junior”.

➢

Apresentação, discussão e votação de:

•

01 Moção de Aplauso, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa ao Sr. Alfredo
Vidal Ferreira, Gerente Geral da Cervejaria Itaipava, pelas ações solidárias que vem
desenvolvendo em nossa cidade, bem como doação de cestas básicas e brinquedos às famílias
carentes de Imperatriz e região, além ser um grande apoiador do esporte. Vale ressaltar aqui a
parceria com a escolinha de futebol JV Lideral, abrangendo todas as categorias, desde a sub-9 até
sub-19, incentivo este que só tem a fomentar e estimular o esporte em nossa região.

•

03 Indicações, sendo:

✓

Nº 105/2018, 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, da recuperação dos canteiros centrais das Avenidas JK e
Industrial, conforme modelo feito no Conjunto Vitória;

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

✓

Nº 106/2018, de autoria da vereadora Maria Telma de Sousa Rocha Silva, ao governador Flávio
Dino de Castro e Costa e ao secretário de estado de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, da
destinação de recursos para obras de pavimentação asfáltica com meios-fios e sarjetas das Ruas
Antonio de Miranda, entre as Ruas Professor José de Queiroz e da Assembleia; Mauro Juruna, entre
as Ruas 2 e Av. Pedro Neiva de Santana; Santa Cecília, entre as Ruas Hermes da Fonseca e Rui
Barbosa; Guarani, entre a Rua Hermes da Fonseca e Av. Pedro Neiva de Santana; Tupy, entre a
Rua Mauro Juruna e Av. Caiçara; Ypiranga, entre as Ruas Rui Barbosa e São João; Professor José
de Queiroz, entre a Rua Jabaquara e Av. Pedro Neiva de Santana; Rui Barbosa, entre a Av. Jacob
e a Rua Perimetral, compreendendo as Vilas Redenção I e II;

✓

Nº 107/2018, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, ao prefeito Francisco de Assis
Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Francisco
de Assis Amaro Pinheiro, da pavimentação asfáltica com meios-fios e sarjetas, bem como a
instalação de rede de esgoto da Rua Candido Mendes, entre a Rua Raimundo de Moraes e a Av.
Industrial, no Bairro Santa Rita.

ORDEM DO DIA

➢

Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 001, de 06.03.2018, de autoria
do Poder Executivo, que “Altera o prazo para adesão ao 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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