ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

23ª SESSÃO ORDINÁRIA – 7º PERÍODO – 18ª LEGISLATURA
12.05.2020 – TERÇA - FEIRA

Sessão Virtual
PAUTA
➢

Apresentação e encaminhamento à Comissão Permanente de Constituição, Justiça e
Redação:

✓

Projeto de Lei Ordinária nº 22/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Ordinária
nº 1813/2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020,
e dá outras providências”;

✓ Veto Total do Poder Executivo à Lei Complementar nº 001/2020, que “Autoriza o Poder
Executivo a prorrogar o prazo de pagamento do imposto IPTU e isenção do ISSQN
instituídos na Lei Complementar 001/2003 - Código Tributário do Município De
Imperatriz”;
✓ Veto Total do Poder Executivo à Lei Ordinária nº 1.827/2020, que “Dispõe sobre a realização
do teste de triagem neonatal, na modalidade ampliada, em espectromia de massa em
tandem (EMT), em crianças nascidas nos hospitais e demais estabelecimentos de
atenção à saúde da rede pública do Município de Imperatriz”

➢

Apresentação, discussão e votação de Indicações, sendo:

✓ Nº 71/2020, de autoria do vereador José Carlos Soares Barros, ao governador Flávio Dino
de Castro e Costa, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão e ao Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, Sr. Thiago Roberto Morais Diaz, que façam
gestão para a criação de um auxílio emergencial de um salário mínimo aos advogados
regularmente inscritos na OAB do Maranhão;
✓ Nº 72/2020, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis
Andrade Ramos e à secretária municipal de Saúde, Mariana Jales Souza, a inscrição do
Município de Imperatriz no programa SAÚDE NA HORA, para que possa receber os recursos,
afim de que as unidades de saúde ampliem o horário para que possam abrir no horário de
almoço, após o expediente e aos sábados para atender pacientes com sintomas leves de
corona vírus, de acordo com a Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020;
✓ Nº 73/2020, de autoria da vereadora Terezinha de Oliveira Santos, ao prefeito Francisco
de Assis Andrade Ramos e à secretária municipal de Saúde, Mariana Jales Souza, em
caráter de urgência, da reforma do Posto de Saúde do Povoado Olho D’água dos Martins.
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➢

Única discussão e votação dos Projetos de:

✓ Lei Ordinária nº 02/2020, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que “Dispõe
sobre o atendimento aos usuários das agências bancárias, bancos postais, casas
lotéricas, empresas de telefonias, empresas que prestam os serviços de fornecimento
de energia e água estabelecidas no município de imperatriz e dá outras providências”;
✓ Lei Ordinária nº 12/2020, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, que
“Dispõe sobre a suspensão de cobrança de empréstimos consignados de servidores
públicos do Município de Imperatriz”;
✓ Lei Ordinária nº 14/2020, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que “Dispõe sobre a
política de atendimento as pessoas físicas e jurídicas inativas dos últimos 05 (cinco)
exercícios no Município de Imperatriz e dá outras providências”.
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