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

✓ Lei Ordinária nº 005/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Ordinária nº 
1.854/2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município para exercício financeiro de 
2021”; 
 

✓ Lei Ordinária Nº 002/2021, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, que “Altera o 
Plano Municipal de Vacinação de Imperatriz/MA, para determinar que os professores e todos 
os demais servidores das instituições abrangentes das redes pública e privada da 
educação, sejam priorizados no processo de imunização contra a COVID-19, sem prejuízo 
dos demais casos prioritários”. 
 

 
 

➢ Apresentação, discussão e votação de Indicações, Sendo: 
 
 

✓ Nº 34/2021, de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior, ao prefeito Francisco 
de Assis Andrade Ramos, ao governador Flavio Dino de Castro e Costa, ao secretário 
municipal de Agricultura, Abastecimento e Produção (SEAAP), Valdir Torres e ao gerente 
regional da CAEMA na região Tocantina, Luciano Henrique Cavalcante, da regularização do 
abastecimento de água potável do Bairro Vila Palmares. 
 

✓ Nº 35/2021, 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 e sarjetas da Av. 
Coletora II, entre a Rua José de Queiroz e a Av. Castelo Branco, Vila Vitória; 
 

✓ Nº 36/2021, de autoria do vereador Flamarion de Oliveira Amaral, ao prefeito Francisco de 
Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Administração e Modernização, José 
Antônio Silva Pereira, da suspensão do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e dos alvarás 
para empresas e comércios de pequeno e médio porte, durante o período de pandemia; 
 

✓ Nº 37/2021, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, ao prefeito Francisco de 
Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 
Zigomar Costa Avelino Filho, da revitalização da Praça da Viola, no Bairro Parque Anhanguera; 

 

✓ Nº 38/2021, de autoria do vereador Whelberson Lima Brandão, ao prefeito Francisco de 
Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 
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Zigomar Costa Avelino Filho, da revitalização da Praça São Miguel, no Bairro Parque 
Anhanguera; 

 

✓ Nº 39/2021, de autoria do vereador Amauri Alberto Pereira de Sousa, ao prefeito Francisco 
de Assis Andrade Ramos e à secretária municipal de Saúde,  Mariana Jales de Souza, da 
criação de ações na área de medicina preventiva, promoção da saúde e atenção primária para 
enfrentamento do coronavírus, tais como: um canal gratuito para informar e identificar idosos 
crônicos, enviar mensagens informativas direcionadas a esse público, criar uma central de 
atendimento exclusiva para o Covid-19, aplicar questionários personalizados, criar ou reforçar um 
programa para atender pacientes de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Programar alertas 
sobre internações e intercorrências; 

 

✓ Nº 40/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis 
Andrade Ramos, que através de decreto, afaste do trabalho as pessoas que são classificadas 
como grupo de risco, devido a pandemia do Covid-19; 

 

✓ Nº 41/2021, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, ao prefeito Francisco de Assis 
Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar 
Costa Avelino Filho, da limpeza do Riacho Bacuri, no trecho que percorre os Bairros Jardim São 
Luís e Morada do Sol; 

 

✓ Nº 42/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de 
Assis Andrade Ramos, que faça uma parceria com o DNIT para canalizar o Riacho Bacuri, no 
trecho que compreende a Rodovia BR-010 entre uma pista e outra até o Riacho Cacau; 

 

✓ Nº 43/2021, 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 da Via de Pedestre Sete, entre as Ruas D e E, em frente 
à Escola Estadual Nova Vitória, no Conjunto Nova Vitória. 

 
 
 

Ordem do Dia 
 

➢ Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 28/2019, de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza o Município a proceder a cobrança de débitos de natureza tributária e não 
tributária, por meio de operações por cartão de débito e crédito, bem como contratar ou 
credenciar empresas ou operadoras que forneçam mecanismos e ferramentas para auxiliar 
no serviço de arrecadação portal meio e dá outras providências”; 
 

➢ Primeira discussão e votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2021, de autoria do 
Poder Executivo, que “Acrescenta o art. 58-A à Lei Orgânica do Município de Imperatriz”. 

 

 

 

 


