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➢ Apresentação, discussão e votação de Indicações: 
 

 

 

• Nº 174/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e 
ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, da colocação de faixa de pedestre 
e a instalação de redutores de velocidade (tachão refletivo), na Av. Liberdade no cruzamento com a Rua 
Quadrilátero na Vila Cafeteira; 

• Nº 175/2022, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 
Ramos, e ao secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, da 
recuperação e asfaltamento com meios-fios, sarjetas e drenagem da Rua Principal, em toda a sua extensão, no 
Bairro Vilinha; 

• Nº 176/2022, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 
e ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, da instalação de redutores de 
velocidade (tachões) e faixa de pedestre na Av. Newton Belo, esquina com a Rua Nossa Senhora Aparecida, no 
Bairro Santa Rita; 

• Nº 177/2022, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 
Ramos, e ao secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, da 
realização da operação tapa-buracos na Rua Raimundo de Moraes, em toda a sua extensão, no Bairro Santa Rita; 

• Nº 178/2022, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 
Ramos, e ao presidente da Fundação Cultural de Imperatriz, Paulo Roberto Cardoso da Silva, parceria para 
construção de um monumento que simbolize o marco zero de Imperatriz, na Praça da Meteorologia Dr. Antonio 
Régis de Albuquerque, bem como a revitalização da referida praça. Ressalta-se que fora aprovada Indicação de nº 
45, de 24.03.2021, de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Junior, com o mesmo pedido de construção 
do marco zero; 

• Nº 179/2022, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao 
superintendente de Limpeza Pública, Valdir Torres, da colocação de container de lixo na Rua Coletora 1 com a 
Coletora IV, Conjunto Vitória; 

• Nº 180/2022, de autoria de todos os vereadores, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, que seja 
enviado a este Poder Legislativo projeto de lei que trata da legislação específica para respeito e observância dos 
direitos da pessoa com deficiência e das com transtorno do espectro autista, colaborando com o funcionamento 
da secretaria municipal de saúde. 

 

Ordem do Dia  
 

➢ Única discussão e votação do Projeto de Resolução nº 05/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que 
“Dispõe sobre a certificação pela Câmara Municipal de Imperatriz, aos acadêmicos das Instituições de Ensino 
Superior, estabelecidas no âmbito do Município de Imperatriz pela participação em audiências, reuniões e 
sessões públicas desta Casa de Leis”. 


