
  
  

 
ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
 

42ª SESSÃO ORDINÁRIA – 5º PERÍODO – 17ª LEGISLATURA 
24.06.2015 – QUARTA-FEIRA 

 

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

de: 
 Lei Complementar nº 02, de 23.06.2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a instalação de Torres de Comunicação no Município de 
Imperatriz, e dá outras providências”; 

 Lei Ordinária nº 06, de 23.06.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a utilização de filtro anaeróbico nas construções realizadas no 
Município de Imperatriz, e dá outras providências”; 

 Lei Ordinária nº 07, de 23.06.2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a publicação de edital de tramitação de processo de regularização 
fundiária urbana, e dá outras providências”; 

 Lei Complementar nº 01, de 23.06.2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera a 
redação da Lei Complementar nº 003/2014, que “Dispõe sobre a instituição do 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Efetivos do Município de 
Imperatriz e dá outras providências”. 

 
 Apresentação, discussão e votação de: 
 
 Moção de Aplauso ao 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) , em 

Imperatriz, pelo dever cumprido ao longo dos anos, mesmo enfrentando limitações 
na estrutura da corporação, na preservação do patrimônio ameaçado de 
desabamento, pelo combate a incêndios, por resgatar as vítimas de afogamentos, 
incêndios e acidentes, investigação sobre a origem dos incêndios (perícias) e 
conscientização da população em relação às medidas de segurança adotadas 
na prevenção de incêndios, de autoria do vereador Antonio Esmerahdson de Pinho 
da Silva. 

 
 03 Indicações: 

 Nº 265/2015, de autoria do vereador Enoc Lima Serafim, ao prefeito Sebastião 
Torres Madeira, ao secretário municipal de Infraestrutura, Transportes e 
Serviços Públicos, Roberto Vasconcelos Alencar e à secretária municipal de 
Saúde, Conceição de Maria Soares Madeira, da revitalização da Praça do Bairro 
Conjunto Vitória, bem como da construção de Academia de Saúde na mesma, 
localizada na Rua Coletora 02; 
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 Nº 266/2015, de autoria do vereador Antonio Silva Pimentel, ao prefeito 
Sebastião Torres Madeira e ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, 
José Ribamar Alves Soares, da regulamentação de estacionamento, em um dos 
lados da Rua São Francisco, entre as Ruas Paraíba e Piauí, no Bairro Nova 
Imperatriz; 

 
 Nº 267/2015, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao 

secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Produção, José 
Fernandes Dantas e à diretoria da empresa W.R. Construções e Perfurações 
LTDA, de esclarecimentos a este Poder Legislativo, acerca da demora, bem como 
da paralisação da reforma e adequação do mercado municipal do Bairro Nova 
Imperatriz”. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 Única discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 05, de 16.06.2015, de 

autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público 
Municipal Efetivo do Município de Imperatriz, e dá outras providências”. 
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