
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

‘ 
7ª SESSÃO ORDINÁRIA – 4º PERÍODO – 19ª LEGISLATURA - 23.08.2022 

TERÇA-FEIRA - HIBRIDA 

 

P A U T A 
 

 

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

• Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022, que “Altera o Art. 20, I, II, §1º, §2º, §3º e cria o §4º da Lei 
Orgânica do Município de Imperatriz, e dá outras providências”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 25/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Revoga o art. 63 e altera os arts. 60, §1º, 
55, §1º e 25, §1º, todos da Lei Ordinária nº 1.597/2015, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e salários 
dos servidores públicos do Poder Legislativo municipal de Imperatriz”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 26/2022, de autoria da Mesa Diretora; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 27/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “altera o art. 11, II, “a” e art. 52 da Lei 
Ordinária n° 1.888/2022, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Imperatriz, 
e dá outras providências”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 28/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre autorização para 
contratação de empresa terceirizada no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços 
contínuos na Câmara Municipal de Imperatriz”; 

• Projeto de Resolução nº 8/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera o art. 322 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Imperatriz, e dá outras providências”. 
 

➢ Apresentação, discussão e votação de Indicações, sendo: 
 

• Nº 416/2022, de autoria do vereador Francisco Messias da Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis 
Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio Hernandez de Oliveira 
Sousa, da pavimentação asfáltica com drenagem, meios-fios e sarjetas na Rua Paraná, entre a Rua Bom Jesus e 
Avenida Bernardo Sayão, no Bairro Maranhão Novo;  
 

• Nº 417/2022, de autoria da vereadora Claudia Fernandes Batista, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis 
Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio Hernandez de Oliveira 
Sousa, da colocação de rede de iluminação pública na Vila Janaina; 

 

 

• Nº 418/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao Deputado Federal, José Juscelino dos Santos 
Rezende Filho, ao Prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, da realização de parceria para o 
recapeamento asfáltico da Rua Duque de Caxias, em toda a sua extensão, na Vila Lobão; 

 

• Nº 419/2022, de autoria do vereador Roberto de Sousa Silva, ao Prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis 
Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Púbicos, Fabio Hernandez de Oliveira 
Sousa, da terraplanagem das Ruas Tancredo Neves, Castelo Branco, São Raimundo, Ximenes Teixeira, Padre 
Cícero, Santa Tereza, Barão, São Joaquim, Brejo Santo, Bahia e Manoel Ribeiro Soares, em todas as suas extensões, 
no Bairro Vila Machado. 
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ORDEM DO DIA 

 

➢ Única discussão e votação: 
 

• Veto Total à Lei Ordinária nº 1.916/2022 que “Garante aos estudantes do Município de Imperatriz-MA, o direito 

ao aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que 

menciona”;  

• Projeto de Lei Ordinária nº 45/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, que “Dispõe sobre a 

observância de normas técnicas para o uso do espaço público pelas concessionárias de serviço público de 

distribuição de energia elétrica”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 15/2022, de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães, que “Institui no âmbito 

do Município de Imperatriz do Maranhão a Semana Municipal de Conscientização sobre a Carga Tributária”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 17/2022, de autoria da vereadora Claudia Fernandes Batista, que “Institui o Programa 

Maria da Penha vai à Escola visando sensibilizar a comunidade Escolar sobre a Violência Doméstica e Familiar, 

e dá outras providências”. 

• Projeto de Lei Ordinária nº 25/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Revoga o art. 63 e altera os arts. 60, §1º, 

55, §1º e 25, §1º, todos da Lei Ordinária nº 1.597/2015, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e salários 

dos servidores públicos do Poder Legislativo municipal de Imperatriz”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 26/2022, de autoria da Mesa Diretora; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 27/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “altera o art. 11, II, “a” e art. 52 da Lei 

Ordinária n° 1.888/2022, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Imperatriz, 

e dá outras providências”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 28/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre autorização para 

contratação de empresa terceirizada no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços 

contínuos na Câmara Municipal de Imperatriz”; 

• Projeto de Resolução nº 8/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera o art. 322 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Imperatriz, e dá outras providências”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 32/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o reajuste e revisão do 

salário base dos procuradores efetivos do Município de Imperatriz e dá outras providências”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 36/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o reajuste salarial dos 

enfermeiros efetivos do Município de Imperatriz, e dá outras providências”. 

 

 

 


