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TERÇA-FEIRA – HIBRIDA 
 

P A U T A 
 

• Apresentação e encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei  Ordinária nº 43/2022, 

de autoria do Poder Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2023 

(montante de R$ 1091.500.000,00)”. 

 

➢ Apresentação, discussão e votação de 

➢ Moções de Aplauso: 

• Ao Soldado Flávio Cabral dos Santos, lotado no 14º BPM, que mesmo em sua folga, fez a prisão em flagrante, de 

um elemento que tentava lograr êxito em assalto há um supermercado, na Av. Pedro Neiva de Santana, no dia 

17.06.2022, em Imperatriz, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva. 

• Ao Padre Reginaldo Costa Silva, um verdadeiro Apóstolo de Cristo, que vem dando exemplos de amor ao próximo 

em seu sacerdócio que exerceu frente da missão da paróquia Sagrada família, Vilinha, Imperatriz, 8 anos de 

missão, realizando a transformação da paróquia e da vida dos paroquianos. Segunda paróquia, Nossa Senhora da 

Assunção, Sen. Lá Rocque, 5 anos de missão, levando o evangelho e o desenvolvimento para a vida da paróquia. 

Terceira paróquia, Santa Rita de Cassia, Governador Edison Lobão, 2 anos de missão, levando vigor missionário e 

a transformação da paróquia, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino. 

 

➢  Indicações:    

• Nº 471/2022, de autoria do vereador Francisco Messias da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 
ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, da mudança de sentido do fluxo da 
Rua João Lisboa, que hoje está Vila Lobão sentido Viaduto (Entroncamento), pedimos que seja colocado o inverso, 
Viaduto (Entroncamento) sentido Vila Lobão;  

• Nº 472/2022, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao 
secretário municipal de Saúde, Alcemir da Conceição Costa, da implantação de uma academia de saúde no 
entorno da quadra do Bairro Parque Planalto; (matéria retirada pelo autor) 

• Nº 473/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao 
secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, da construção de 
duas pontes sobre o Riacho Bacuri, uma na Rua Tupy e a outra na Rua Colinas, entre a Avenida Jacob e Rua Rio 
Verde, no Bairro Brasil Novo. Ressalta-se que fora aprovada indicação nº 482, em 02.09.2021, de autoria da 
vereadora Claudia Fernandes Batista, com a mesma matéria para Rua Colinas; 

• Nº 474/2022, de autoria da vereadora Claudia Fernandes Batista, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 
ao secretário municipal de Saúde, Alcemir da Conceição Costa, da instalação de novos equipamentos de ginástica 
na rotatória da Facimp. 
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Ordem do Dia 

• Veto Total à Lei Ordinária nº 1.925/2022 que “Dispõe sobre redução de carga horária dos servidores municipais 

efetivos do Município de Imperatriz-MA, que possuam dependentes com deficiência física, mental e/ou 

transtorno invasivo do desenvolvimento, e dá outras providências”; 

• Projeto de Lei Ordinária nº 23/2022, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que “Adita o § 6º ao 

art. 2º da Lei Ordinária nº 1.703/2017, que trata do estacionamento rotativo do Município de Imperatriz”; 

• Projeto de Lei Ordinária 18/2022, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que “Inclui como objeto de 

conhecimento nos Temas Contemporâneos Transversais na Rede de Ensino no Município de Imperatriz, 

informações sobre situações de violência intrafamiliar e abuso sexual às crianças e adolescentes”  

 

 


