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P A U T A 
 

 

 

 

➢ Apresentação e encaminhamento às Comissão de Constituição, Justiça e Redação dos Projetos de Lei 
Ordinária: 
 

✓ Nº 12/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, que “Cria a prioridade de atendimento para 

gestantes na indicação ou encaminhamento de consultas e exames a especialistas, junto a rede pública 

municipal de Imperatriz/MA”; 

✓ Nº 13/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que “Estabelece a obrigatoriedade das 

concessionárias de serviços públicos de água e energia a oferecerem a opção de pagamento antes da 

suspensão do serviço e dá outras providências”; 

✓ Nº 14/2021, de autoria do vereador Flamarion de Oliveira Amaral, que “Altera termo na Lei Ordinária nº 

858/98, que “Fica instituído no Município de Imperatriz o exercício da atividade do profissional em 

transporte de passageiros através de motocicletas denominado “Mototaxista”, e dá outras 

providências”. (Altera o termo “06 (seis)” para “08 (oito)”, no § 1º, do Art. 3º, da Lei Ordinária nº 858/98) 

 

➢ Apresentação, discussão e votação de: 
  

❖  Moção de Aplauso à pesquisadora Ana Beatriz de Castro Silva e ao seu orientador, Professor Zilmar 
Timóteo, pela pesquisa imperatrizense que utiliza o talo do buriti na produção de biodesign, e é destaque 
internacional, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva. 
 

❖ Indicações, Sendo: 
 

✓ Nº 318/2021, 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 Rua B, em toda a sua extensão, no Bairro 

Jardim São Francisco; 
 

✓ Nº 319/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino 

Filho, da instalação de sumidouros nas residências dos bairros e povoados de nossa cidade que não 

dispõem de rede de esgoto; 
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✓ Nº 320/2021, 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 

pavimentação asfáltica com meios-fios, sarjetas e drenagem da Rua Topázio, em toda a sua extensão, no 

Bairro Habitar Brasil; 
 

 

ORDEM DO DIA 

 

➢ Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 11/2021, de autoria do vereador Carlos Hermes 
Ferreira da Cruz, que “Estabelece como feriado municipal religioso a quinta-feira de Corpus Christi e dá 
outras providências”. 

 


