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P A U T A 
 

 

➢ Apresentação e encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei Ordinária nº 31/2022, 

de autoria do vereador Roberto de Sousa Silva, que “Institui a campanha permanente de combate ao assédio e 

à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no Município de Imperatriz e dá outras 

providências”.  

 

➢ Apresentação, discussão e votação de: 

 

➢ Moção de Aplauso ao Sr. João Borges Lira - Presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz - 

ACII, pelo excelentíssimo trabalho desenvolvido durante a 20º FECOIMP. A maior feira multissetorial de negócios 

do Maranhão, que aconteceu nos dias 21 a 24 de setembro de 2022, com o tema: Histórias que Inspiram o Futuro. 

Essa edição bateu todos os recordes: maior quantidade de expositores, números mais elevados de visitantes e 

volume de negócios extraordinário. Evento valioso e grandioso para o desenvolvimento da nossa cidade, de 

autoria do vereador Whelberson Lima Brandão. 

 

➢  Indicações:  
 

• Nº 475/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, 

da colocação de faixa de pedestre e a instalação de redutores de velocidade (tachão refletivo) na 

Av. Liberdade no cruzamento com a Rua Quadrilátero na Vila Cafeteira; 

• Nº 476/2022, de autoria do vereador Francisco Messias da Silva, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio Hernandez 

de Oliveira Sousa, do bloqueteamento com sarjetas da Rua São José, entre as Ruas Floriano 

Peixoto e Lameda, no Bairro Nova Imperatriz; 

• Nº 477/2022, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, ao prefeito Francisco de 

Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio 

Hernandez de Oliveira Sousa, da recuperação do sistema de bueiros (manilhas) que faz a 

drenagem da Av. São Pedro (estrada que dá acesso ao Povoado Cacauzinho), no perímetro 

próximo a ferrovia, e que compreende a entrada do Loteamento Del Madri; 

• Nº 478/2022, de autoria do vereador Roberto de Sousa Silva, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, do envio a este Poder Legislativo de projeto de lei instituindo o Programa Auxílio 

Imperatriz; 

• Nº 479/2022, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao governador Carlos Orleans 

Brandão Junior, ao sectretário de estado de Infraestrutura, Aparício Bandeira Filho, ao prefeito 
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Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, da realização de parceria a fim de viabilizar a 

pavimentação asfáltica da Ruas Jupiá e Mármore, em todas as suas extensões, no Parque Santa 

Lúcia; 

• Nº 480/2022, de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Junior, ao prefeito Francisco de 

Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio 

Hernandez de Oliveira Sousa, da recuperação da iluminação pública da Rua Godofredo Viana, 

Centro; 

• Nº 481/2022, de autoria do vereador Whelberson Lima Brandão, ao governador Carlos Orleans 

Brandão Junior, ao sectretário de estado de Infraestrutura, Aparício Bandeira Filho, ao prefeito 

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 piçarramento, 

pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, ou o bloqueteamento da Av. Circular Atlântico 

Sul, no Bairro Vilinha. Ressalta-se quer fora aprovada Indicação nº 49, 05.02.2021, de autoria do 

vereador Rogério Lima Avelino, com o pedido de operação tapa-buracos da mesma via, no Parque 

Alvorada I. 

 

Ordem do Dia 

 

➢ Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 2/2022, de autoria do vereador 

Zesiel Ribeiro da Silva, que “Acrescenta dispositivo na tabela 3 da Lei Complementar 003/2004, 

que “dispõe sobre zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo do Município de 

Imperatriz”. 

 

 


