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05ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º BIÊNIO DA 7ª LEGISLATURA 

29.03.2023 -  QUARTA-FEIRA 

 

 

P A U T A 
 

➢ Leitura dos ofícios Recebidos 

 
•OFÍCIO-3ªPJEITZ-272023:  da comunicação de instauração do Inquérito 

Civil n° 17/2023(001912-253/2023), por esta Promotoria de Justiça 

Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Conflitos Agrários de 

Imperatriz/MA, com o objetivo de fiscalizar a legalidade do processo 

legislativo e requisitos legais indispensáveis para alteração de área rural para 

área de terras como zona  especial de interesse de expansão urbana de 

chácaras de recreio, balneário, residencial e hortifrutigranjeiro- Vila São 

Pedro, conforme Lei Municipal n°102/2022, encaminhado em anexo cópia 

da Portaria n°17/2023-IC, para seu conhecimento. 

 

•OFÍCIO-3ªPJEITZ-292023:  da comunicação de instauração do Inquérito 

Civil n° 18/2023(001913-253/2023), por esta Promotoria de Justiça 

Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Conflitos Agrários de 

Imperatriz/MA, com o objetivo de fiscalizar a legalidade do processo 

legislativo e requisitos legais indispensáveis para alteração de área rural para 

área de terras como zona  especial de interesse de expansão urbana de 

chácaras de recreio, balneário, residencial e hortifrutigranjeiro- Chácaras 

Cabeceira Verde - Zona IX, conforme Lei Municipal n°104/2022, 

encaminhado em anexo cópia da Portaria n°18/2023-IC, para seu 

conhecimento. 

 
•OFÍCIO-3ªPJEITZ-312023:  da comunicação de instauração do Inquérito 

Civil n° 19/2023(001914-253/2023), por esta Promotoria de Justiça 

Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Conflitos Agrários de 

Imperatriz/MA, com o objetivo de fiscalizar a legalidade do processo 

legislativo e requisitos legais indispensáveis para alteração de área rural para 

área de terras como zona especial de interesse de expansão urbana de 
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chácaras de recreio, balneário, residencial e hortifrutigranjeiro- Vila São 

Pedro/ Segunda Etapa, conforme Lei Municipal n°106/2022, encaminhado 

em anexo cópia da Portaria n°19/2023-IC, para seu conhecimento. 

 

➢ Apresentação, discussão e votação de Requerimento sendo: 

 

Nº 001/2023, de autoria do vereador Boaz Bezerra Rocha ao presidente 

da Câmara Municipal André Silva Cardoso, dá solicitação seja cedido o 

direito de fala na tribuna a Rafaela Cristina Silva de Jesus Pereira, a mesma 

é autora do livro “A DONA FORMIGA” e como forma de apoiar seu 

projeto apresentando a toda comunidade e por ser uma autora da nossa cidade 

quem tem se destacado. 

 

➢ Apresentação, discussão e votação de Indicações sendo: 

 

Nº 054/2023, de autoria do vereador José Cabral Neto ao prefeito Geraldo 
Evandro Braga de Sousa, e a Secretaria Municipal de Educação, dá 
solicitação que seja construída uma Escola pública no bairro Cidade Nova II, 
no município de Governador Edison Lobão/MA. 
 
Nº 055/2023, de autoria do vereador José Cabral Neto ao prefeito Geraldo 
Evandro Braga de Sousa, e a Secretaria Municipal de Obras, dá solicitação 
que seja providenciado melhorias com piçarramento em todas as ruas do 
Bairro Cidade Nova II, no município de Governador Edison Lobão/MA. 
 
Nº 056/2023, de autoria do vereador José Cabral Neto ao prefeito Geraldo 
Evandro Braga de Sousa, e a Secretaria Municipal de Obras, dá solicitação 
que seja providenciado dois quebra-molas na Av. Bernardo Sayão, bairro 
Cidade Nova II, sendo um em frente ao Comercial Oliveira e um outro em 
frente ao Comercio do Talim, no município de Governador Edison 
Lobão/MA. 
 
Nº 057/2023, de autoria do vereador Boaz Bezerra Rocha ao prefeito 
Geraldo Evandro Braga de Sousa, e ao Secretário Municipal de Obras, que 
seja realizada a instalação de bancos e iluminação de LED da praça Rei Davi 
no Distrito de Bananal, no município de Governador Edison Lobão/MA. 
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Nº 058/2023, de autoria do vereador Boaz Bezerra Rocha ao prefeito 
Geraldo Evandro Braga de Sousa, e ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Social, dá solicitação que seja feito uma análise técnica 
para ver a possibilidade de uma parceria com o Poder Judiciário para trazer 
o Programa Registro Cidadão ao município de Governador Edison 
Lobão.MA. 
 
 
 


