
  
  

 
ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
 

35ª SESSÃO ORDINÁRIA – 5º PERÍODO – 17ª LEGISLATURA 
02.06.2015 –TERÇA-FEIRA 

 
 

P A U T A 
 Apresentação e encaminhamento às comissões competentes dos 

projetos de:  

 Decreto Legislativo nº 08, de 01.06.2015, de autoria do vereador José Rodrigues da 
Silva, que “Outorga o título de cidadã imperatrizense à Sra. Maria Carvalho Sousa”; 

 Decreto Legislativo nº 09, de 01.06.2015, de autoria do vereador José Rodrigues da 
Silva, que “Outorga o título de cidadã imperatrizense à Sra. Maria do Carmo Silva 
dos Reis”. 

 
 Apresentação, discussão e votação de 05 Indicações: 
 
 Nº 231/2015, de autoria do vereador Rildo de Oliveira Amaral, ao prefeito Sebastião 

Torres Madeira e ao secretário municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços 
Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar, da pavimentação asfáltica ou intertravada 
(bloqueteamento) da Rua 36, em toda a sua extensão, na Vila Vitória II; 

 Nº 232/2015, de autoria do vereador Enoc Lima Serafim, ao governador Flávio Dino 
de Castro e Costa, ao secretário de estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 
Marcelo de Araújo Costa Coelho e ao secretário de estado de Segurança Pública, 
Jefferson Miller Portela e Silva, da instalação de um comando de policiamento 
ambiental neste Município; 

 Nº 233/2015, de autoria do vereador Richard Wagner Silva de Mercedes, ao prefeito 
Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal de Educação, Zesiel Ribeiro da 
Silva, da construção de uma creche na Vila São João; 

 Nº 234/2015, de autoria do vereador Weudson Feitosa dos Santos, ao prefeito 
Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal de Infraestrutura, Transportes e 
Serviços Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar, da abertura e pavimentação 
asfáltica das Ruas São Rafael e Beta, em todas as suas extensões, na Vila Fiquene; 

 Nº 235/2015, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito 
Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente, Richard Sebba Caldas, do envio a esta casa de explicação com base na 
legislação municipal quanto a cobrança de taxas de funcionamento de estabelecimentos 
que realizam eventos e congêneres por particulares nesta cidade. 
 
 
 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

 
 

 
 

2

ORDEM DO DIA: 
 

 

 Única Discussão e votação dos vetos totais do Poder Executivo às Leis Ordinárias: 

 Nº 1.553/2014, que “dispõe sobre a política de inclusão de medidas de 
conscientização, prevenção e combate ao "Bullying" escolar no projeto pedagógico 
elaborado pelas instituições de ensino públicas e privadas, incluindo as pré-escolas e 
as creches conveniadas de educação básica no Município de Imperatriz, e também do 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV)”; 

 Nº 1.576/2015, que “dispõe sobre a vedação de propaganda em 'outdoor' que 
exponha o corpo humano em condição vexatória. 

 

 Única discussão e votação dos Projetos de Decreto Legislativo: 

 Nº 03, de 11.05. 2015, de autoria do vereador João Francisco Silva, que outorga o título 
de cidadão imperatrizense ao Sr. Daniel Pereira de Souza; 

 Nº 04, de 13.05. 2015, de autoria da vereadora Edneusa Caetana Frazão, que outorga o  
título de cidadão  imperatrizense ao Sr. Roberto Coelho Rocha; 

 Nº 05, de 14.05. 2015, de autoria da vereadora Terezinha de Oliveira Santos, que outorga 
o título de cidadão imperatrizense ao Sr. Edson Martins de Moura. 

 

 

 
 

 
 


