
  

     ESTADO DO MARANHÃO 
  CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

 

28ª SESSÃO ORDINÁRIA – 1º PERÍODO – 19ª LEGISLATURA 
27.04.2021 – TERÇA- FEIRA 

 

 

P A U T A 
 

 Apresentação e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei Ordinária 

nº 011/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e dá outras providências”. 
 

 

 Apresentação, discussão e votação de: 

 

 Moções:  

 

 Moção de Aplauso à Suzano S/A, pelas diversas ações realizadas no enfrentamento da pandemia do 

coronavirus para minimizar o impacto em Imperatriz e região, com a destinação de 2,8 milhões para a 

instalação de um Hospital de Campanha na cidade. Além da instalação do hospital a empresa contribuiu com 

a doação de 233.280m3 de oxigênio, para apoio no tratamento de pessoas hospitalizadas e diagnosticadas 

com a covid-19. Somente em insumos hospitalares, contribuiu com a doação de 32 respiradores, 60 mil 

máscaras, mais de 43 mil litros de álcool 70%, fardos de papel higiênico e fraldas descartáveis, além de 

realizar campanhas de prevenção nos veículos de comunicação, de autoria do vereador Adhemar Alves de 

Freitas Junior. 

 

 Moção de Aplauso ao Subtenente Moraes, Sargento R. Nascimento, Soldado Rafael Sousa, e ao Técnico de 

enfermagem do hospital de campanha, Alessandro Leal, pelo salvamento de um idoso em parada 

cardiorrespiratória no dia 17 de abril do corrente ano, de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães. 

 

  Indicações, sendo:  
 

 Nº 241/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro 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, sarjetas e drenagem, da Avenida São Pedro, em toda a sua extensão, 

via de acesso ao Povoado Cacauzinho; 

 Nº 242/2021, 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, da operação 

Tapa-Buracos nas Ruas A, B, C e D, no Conjunto Vitória.  
 

 Nº 243/2021, 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, sarjetas e drenagem da Rua Parnaíba, em toda a sua extensão, no 

Bairro Cinco Irmãos; 
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 Nº 244/2021, de autoria do vereador João Francisco Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 

e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

recuperação asfáltica da Rua Bom Jardim, entre a Rua D e Avenida JK, no Bairro Santa Rita; 

 Nº 245/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao Senador da Républica pelo 

Maranhão. Exmo. Sr. Weverton Rocha Marques de Sousa, que consiga recursos junto ao Governo Federal, 

e que o mesmo seja direcionado para a recuperação ou asfaltamento com meios-fios, sarjetas e drenagem 

das Ruas E, Projetada, Vitor Pereira, 9 de Julho, 7 de Setembro, Santana, Zenira Galvão, Parsondas de 

Carvalho, Pedro Ferreira e Raimundo de Morais, em todas as suas extensões, no Bairro Bom Sucesso; 
 

 Nº 246/2021, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, 

Exmo. Sr. Clayton Noleto Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Zigomar Costa Avelino Filho, da realização de parceria para a 

pavimentação asfáltica com meios-fios, sarjetas e drenagem, ou piçarramento da Rua Contigo, em toda a 

sua extensão, no Parque Santa Lúcia; 

 Nº 247/2021, de autoria do vereador Flamarion de Oliveira Amaral, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

Ramos, e a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Mariana Jales de Souza, da inclusão de grávidas e puérperas 

no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19; 

 Nº 248/2021, de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Junior, ao prefeito Francisco de Assis 

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

construção de acostamento na estrada que dá acesso ao Residencial Sebastião Régis; 

 Nº 249/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 
Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 
drenagem e o asfaltamento com meios-fios e sarjetas ou bloqueteamento das Ruas das Missões, Pajeú, das 
Mangueiras, Manaus, da Manhã, Dona Aurora, Primavera, Outono, da Paz e Perimetral, em todas as suas 
extensões, no Parque das Palmeiras. 

 Nº 250/2021, de autoria de mais de um terço dos vereadores, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 
Ramos e à secretaria municipal de saúde, Sra. Mariana Jales de Souza, da inclusão dos estudantes de 
medicina, enfermagem e técnicos de enfermagem, no grupo prioritário de vacinação contra o covid-19. 
 

 

Ordem do Dia 

 

 Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, de autoria do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para Manutenção dos Cemitérios – FMMC e 

do Conselho Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.243/2008, e dá outras providências” 

 

 Apresentação e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei Ordinária 

nº 011/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), e dá outras providências”. 
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 Nº 07/2021, de autoria de todos os vereadores, que “Determina a prioridade na vacinação contra a Covid-

19 aos bancários e demais servidores terceirizados que atuam nas agências bancárias da cidade de 

Imperatriz”. 

 

 

 

 

  


