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P A U T A 
 

➢ Tribuna Popular com a Presidente do Mater Clube, Sra. Maria Leônia, e logo em seguida com a Sra. Conceição 

Formiga, que versarão sobre os trabalhos que essa instituição vem desenvolvendo em Imperatriz, desde a sua 

fundação. 

➢ Apresentação e encaminhamento às comissões competentes do Projeto de Resolução 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”.  

 

➢ Apresentação, discussão e votação de:  

 

✓ Moção de Cumprimentos ao Deputado Marcelo Tavares, pela ascensão ao cargo de Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE), através da votação unanime pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do 

Estado do Maranhão, autoria de todos os vereadores.  

 

✓ Indicações, sendo: 

•  Nº 484/2021, de autoria do vereador João Francisco Silvs, ao prefeito de Imperatriz, 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 Olavo Bilac, entre as Ruas P e 

Grande, no Parque Sanharol;    

• Nº 485/2021, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis 

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

Filho, da drenagem e o piçarramento da Rua M1, em toda a sua extensão, no Bairro Novo Horizonte;  

• Nº 486/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de 

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

Filho, da pavimentação asfáltica com meios-fios e sarjetas da Rua Laranjeiras, em toda a sua extensão, no 

Parque Santa Lúcia;  

• Nº 487/2021, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis 

Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino 
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Filho, da pavimentação asfáltica com meios-fios e sarjetas da Rua Sousa Lima, em toda a sua extensão, no Bairro 

Vilinha;  

• Nº 488/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis 

Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, da construção de uma 

creche escola no terreno inutilizado do posto de saúde da Vila Lobão, em frente à Rua João Lisboa; 

• Nº 489/2021, de autoria do vereador Flamarion de Oliveira Amaral, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de 

Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, do encaminhamento 

a esta Casa, projeto de lei de iniciativa do Executivo, concedendo auxílio aos professores da rede municipal de 

ensino, no valor de R$100,00, mensais, com a finalidade de custear as despesas com serviços de internet neste 

período de aulas online; 

• Nº 490/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de 

Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Saúde, Alcemir da Conceição Costa, da construção de uma 

academia de saúde ao ar livre, na Rua Dezessete, em frente à Escola Guilherme Dourado, na Vila Macedo; 

• Nº 491/2021, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, à Defensoria Pública, ao Ministério 

Público Estadual, e ao Procon/MA, que se faça em Imperatriz uma ação nos postos de combustíveis 

semelhante a realizada em São luís, visando combater os aumentos abusivos nos preços dos 

combustíveis. 

 


