
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE IMPERATRIZ 
PARA A ABERTURA DAS ÚLTIMAS URNAS DAS AUDIÊNCIAS DO PLANO 

DIRETOR 
 
 

Aos quatro dias de agosto de dois mil e dezesseis, às dezesseis e trinta horas, na                
Secretaria Municipal da Mulher, situada à Rua Rafael de Almeida, n°600, bairro São             
Salvador, município de Imperatriz, Estado do Maranhão, foi realizada a Reunião do            
Conselho Municipal da Cidade de Imperatriz, para a abertura das últimas urnas            
referente às audiências do Plano Diretor participativo,presidida pela conselheira Darene          
Ribeiro Gomes. A primeira urna a ser a aberta foi a do bairro da zona rural, Lagoa                 
Verde, onde estavam dispostas três propostas;em seguida, foi aberta a urna do bairro             
Cafeteira, local este que foi incluído nas áreas de realização das audiências por meio de               
pedidos da vereadora Caetana, porém, nenhuma proposta foi depositada na urna, que foi             
devolvida vazia; depois, foi aberta a urna do bairro da zona rural, Camaçari, onde foram               
depositadas noventa e nove propostas; na sequência, foi aberta a urna do Centro da              
cidade, que dispunha de três propostas; logo após, a urna aberta foi a do povoado da                
zona rural, Petrolina, com vinte e oito propostas; depois, foi aberta a urna do povoado               
Vila Conceição, da zona rural, com dezoito propostas; em seguida, a urna aberta foi a da                
zona rural, povoado de Coquelândia, onde estavam dispostas cento e sessenta proposta;            
na sequência, foi aberta a urna da zona rural, Vila Davi II, com dezessete propostas, sem                
contar o abaixo assinado que foi enviado dias depois para a equipe de organização das               
audiências, com a assinatura dos moradores daquele bairro, que não participaram da            
audiência no dia da realização; por último, foi aberta a urna do bairro Grande Nova               
Vitória, que dispunha de três propostas com várias sugestões. Ao final, após ser feita a               
contagem e organização das propostas, as mesmas foram escaneadas para serem           
enviadas. Nada mais foi dito ou discutido, e a reunião encerrou-se às dezessete horas e               
quinze minutos.  
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