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P A U T A 
 

 

 

 

➢ Apresentação e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 
Ordinária nº 21/2021, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a realizar operações tapa-buracos em vias públicas de Imperatriz no período 
noturno e dá outras providências”. 
 

➢ Apresentação, discussão e votação de: 

 

➢ Moção de Aplauso - à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, na pessoa do 

Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA e todos os juízes e servidores que compõem o  Núcleo de 

Regularização Fundiária Rural e Urbana no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 

Maranhão, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo com  a atenção para os graves problemas 

sociais de natureza fundiária na região, agravados com a pandemia,  estados, prefeituras e demais atores 

da sociedade civil organizada, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa. 

 

➢  Indicações, Sendo: 
 

✓ Nº 397/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho,  da 

pavimentação asfáltica com meios-fios e sarjetas da Rua São Francisco, em toda a sua extensão, no Parque 

das Mangueiras; 

✓ Nº 398/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino 

Filho, da pavimentação asfáltica com meios-fios, sarjetas e drenagem da Rua Vinte e Sete, com início na 

Rua Doze até a Coletora 3, em toda a sua extensão, na Vila Vitória; 

✓ Nº 399/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e 

Costa, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, com cópias aos  deputados estaduais, Marco Aurélio da 

Silva Azevedo e Rildo de Oliveira Amaral, da realização de parceria para a drenagem e o asfaltamento 

com meios-fios e sarjetas, ou bloqueteamento das Ruas Noroeste, Nordeste e Avenida Industrial, em 

todas as suas extensões, no Bairro Santa Inês; 

✓ Nº 400/2021, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

Ramos, ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, de um estudo para a 

instalação de redutores de velocidade e sinalização, na Rua 14, entre a Rua Monteiro Lobato e Avenida 

Industrial, no Parque São José; 

✓ Nº 401/2021, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 

e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, do 

bloqueteamento das vias de pedestres entre às Ruas E, F, G, H e Coletora Um, no Conjunto Vitória; 
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✓ Nº 402/2021, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

realização de obras de construção de passagem molhada nas avenidas principais dos Bairros Parque 

Alvorada I e II, em todos os cruzamentos das ruas transversais. 

✓ Nº 403/2021, de autoria de todos os vereadores deste Parlamento, ao governador Flávio Dino de Castro 
e Costa, ao secretário de estado de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, ao comandante do 
3º Batalhão de Polícia Militar, Ten. Cel. Marcelo José Macedo de Carvalho e ao prefeito municipal de 
Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, da realização de parceria para a implantação de um posto 
policial com viaturas no Povoado Coquelândia, para atender também outros povoados a exemplo da 
Comunidade Viva Deus e Eldorado que tanto sofrem com os índices de criminalidade na região; 

✓ Nº 404/2021, de autoria de todos os vereadores deste Parlamento, ao prefeito Francisco de Assis 
Andrade Ramos, e à secretária municipal de Saúde, Mariana Jales de Souza, da retomada dos 
profissionais de saúde em odontologia e clínico geral nas unidades básicas de saúde dos povoados Olho 
D’água dos Martins, Coquelândia e Petrolina, com o objetivo de atender além desses povoados, as regiões 
circunvizinhas como Comunidade Eldorado e Assentamento Viva Deus. Atendendo pedidos das lideranças 
dessas regiões. 


