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

Lei Ordinária: 

 Nº 16, de 30.09.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 

consolidação da Política de Regularização Fundiária Urbana no Município de 

Imperatriz, e dá outras providências”; 

 Nº 17, de 07.10.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 

desafetação de área pública para permuta com imóvel privado, e dá outras 

providências”; 

 Nº 33, de 02.10.2015, de autoria do vereador Adonilson Lima, que “Dispõe sobre a 

capacitação e a orientação dos servidores das creches do Município para 

prestação de primeiros socorros”; 

 Nº 34, de 01.10.2015, de autoria do vereador Rildo de Oliveira Amaral, que “Adita 

dispositivo à Lei Ordinária nº 1.593/2015, que dispõe sobre o Estatuto do 

Servidor Público Municipal Efetivo do Município de Imperatriz, e dá outras 

providências”. 

 

 Apresentação, discussão e votação de 07 Indicações: 

 Nº 373/2015 de autoria do vereador Richard Wagner Silva de Mercedes, ao prefeito 

Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Produção, José Fernandes Dantas, de providências urgentes quanto à colocação de tampa e 

limpeza da caixa d`água do Povoado Lagoa Verde; 

 Nº 374/2015 de autoria do vereador Enoc Lima Serafim, ao prefeito Sebastião Torres 

Madeira e ao secretário municipal de Educação, Zesiel Ribeiro da Silva, da construção de 

uma quadra poliesportiva no Bairro Itamar Guará; 
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 Nº 375/2015 de autoria do vereador Fidelis Rodrigues da Silva Uchoa, ao prefeito Sebastião 

Torres Madeira e ao secretário municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços 

Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar, da colocação de manilhas para escoamento de água 

da estrada que liga os Povoados Coquelândia e Angical, trecho de aproximadamente 12km; 

 Nº 376/2015 de autoria da vereadora Edneusa Caetana Frazão, ao prefeito Sebastião Torres 

Madeira, que seja enviado a este Poder Legislativo um projeto de lei que dispõe sobre a 

climatização das unidades escolares e creches deste Município, conforme especificações de 

anteprojeto em anexo; (matéria retirada dada a ausência da autora) 

 Nº 377/2015 de autoria da vereadora Maria de Fátima Lima Avelino, ao prefeito Sebastião 

Torres Madeira e ao secretário municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços 

Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar, da colocação de postes na Rua B, entre as Ruas M e 

O, no Bairro Jardim Lopes; 

 Nº 378/2015 de autoria do vereador José Carneiro Santos, ao deputado Marco Aurélio da 

Silva Azevedo e ao secretário municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços 

Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar, da viabilização de recursos para a construção de 

uma praça na Av. Sabiá das Laranjeiras, equipada para a prática de esportes e lazer, em frente à 

Igreja da mencionada avenida, no Bairro Santa Inês; 

 Nº 379/2015 de autoria do vereador Weudson Feitosa dos Santos, ao secretário de estado 

de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, que interceda junto ao governo do estado para incluir a 

Av. Itaipu na segunda etapa do Programa Mais Asfalto, em Imperatriz, com início na Rua 

Euclides da Cunha, na Vila Nova, até o conjunto Habitacional Recanto Universitário, na Vila 

Fiquene. 
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