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P A U T A 
 

 

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

•  Lei Ordinária nº 12/2022, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que “Autoriza o Poder Executivo incluir 

como conteúdo transversal na Rede de Ensino no Município de Imperatriz, o Disque-Denúncia contra qualquer 

tipo de violência ou abuso sexual cometido contra crianças, adolescentes e a Mulher”; 

• Decreto Legislativo nº 13/2022, de autoria da vereadora Claudia Fernandes Batista, que “Outorga o Título de 

Cidadã Imperatrizense à Sra. Margareth Lopes de Arimatéa Neves”. 

 

➢ Apresentação, discussão e votação de: 
 

➢ Moção de Aplauso ao SINDCELMA (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Celulose e Papel do 
Maranhão) em razão do seu reconhecimento enquanto entidade sindical, após anos de luta e batalhas judiciais 
em favor dos trabalhadores, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva. 

 

➢  Indicações: 
 

 

 

• Nº 232/2022, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fábio Hernandez de Oliveira Sousa, da 

realização de operação tapa-buracos na Rua Dom Evaristo Arns – Bairro Bom Sucesso. Ressalta-se que fora 

aprovada a Indicação nº 288, em 05.05.2021, de autoria do vereador Marcio Renê Gomes de Sousa, com o mesmo 

pedido; 

• Nº 233/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e 

ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fábio Hernandez de Oliveira Sousa, da construção 

de uma ponte sobre o Riacho Capivara, que corta a Rua Tancredo Neves, bem como a pavimentação asfáltica com 

meios-fios e sarjetas, ou bloqueteamento, dessa via, no Parque São José; 

• Nº 234/2022, de autoria dos vereadores Fidelis Rodrigues da Silva Uchoa, João Francisco Silva e Francisco 

Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, do envio a esta casa de um projeto de Lei 

regulamentando o funcionamento dos plantões das drogarias/farmácias, alterando assim a norma implícita no 

art. 95, da Lei Ordinária nº 850/98, conforme anteprojeto em anexo; 

• Nº 235/2022, de autoria do vereador Roberto de Sousa Silva, ao governador Carlos Orleans Brandão Junior,  ao 

secretário 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 
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de parceria para construção de ponte de concreto na Rua Dom Pedro II, no encontro com a Rua José Bonifácio, 

no Bairro Bacuri; 

• Nº 236/2022, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao 

secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, da construção de um ponto de ônibus 

ao lado da UBS do Conjunto Vitória; 

• Nº 237/2022, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao 

secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fábio Hernandez de Oliveira Sousa, da recuperação 

da estrada do Povoado Água Boa, bem como da cabeceira da ponte; 

• Nº 238/2022, de autoria do vereador Francisco Messias da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 

e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fábio Hernandez de Oliveira Sousa, da 

pavimentação asfáltica com meios-fios, sarjetas e drenagem da Rua São José de Ribamar, entre as Ruas Antônio 

de Miranda e Rui Barbosa, na Vila Lobão; 

• Nº 239/2022, de autoria do vereador Antonio Silva Pimentel, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao 

secretário municipal de Saúde, Alcemir da Conceição Costa, e ao secretário municipal de Educação, José Antônio 

Silva Pereira, da implantação do projeto “Visão Escolar” na rede municipal de ensino, com o objetivo principal a 

consulta oftalmológica no início de cada ano letivo; 

• Nº 240/2022, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 

e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fábio Hernandez de Oliveira Sousa, da 

recuperação (raspagem) da Rua 12, entre as Ruas A e C; bem como das Ruas A e C, em todas as suas extensões, 

na Vila Ipiranga. 

 

Ordem do Dia 
 

➢ Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 48/2021, de autoria do vereador Flamarion de Oliveira 

Amaral, que “Dispõe sobre financiamento e aquisição facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica por 

servidores públicos do Município de Imperatriz, com pagamento de parcelas mensais por meio de consignação 

em folha e dá outras providencias”. 

 


