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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 31a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 4 de maio de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câmara 

Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os vereadores: 

Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Antonio Silva Pimentel, 

Aurélio Gomes da Silva, Cláudia Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Fá

bio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Amaral, Francisco Rodrigues da 

Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel Conceição de Almeida, Ro

gério Lima Avelino, Ricardo Seidel Guimarães, Rubem Lopes Lima, Terezinha de Oliveira 

Santos, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, Zesiel Ribeiro 

da Silva e o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa. Ausente: Mareio Renê Gomes 

de Sousa. Verificado quórum regimental, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral proce

deu à leitura dos versículos de 1 a 5 do capítulo 19 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. 

Logo depois, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, declarou aberta a 

31a Sessão Ordinária do 1Q Período da 19a Legislatura e autorizou a primeira-secretária, 

Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, ocasião em que 

o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa solicitou dispensa do procedimento, pro

posta que foi aceita, quando o presidente submeteu a votação o referido documento, que 

foi aprovado pela unanimidade dos edis participantes. Na seqüência, o presidente, Amauri 

Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a 

proceder à leitura da correspondência recebida, que incluía o Ofício Ne 193-2021-GAB, de 

27 de abril, do prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ramos, que encaminhava a presta

ção de contas anual do governo municipal; o Ofício Ne 458-2021-SEDES-DAF, de 30 de 

abril, da secretária de Desenvolvimento Social, Janaína Lima Araújo Ramos, que comuni

cava a prorrogação de convênio com o Clube Atlético Grêmio de Imperatriz, no valor de 

R$100.000,00, até dezembro; o Ofício n 2 459-2021- SEDES-DAF, de 30 de abril, da secre

tária de Desenvolvimento Social, Janaína Lima Araújo Ramos, que comunicava a prorro

gação de convênio com o Projeto Social Batuk, no valor de R$175.542,00, até outubro; e o 

Oficio Circular no 002-2021-CMI, de 4 de maio, do presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, que convidava a participar de sessão solene alusiva ao Dia das Mães, no próximo 

dia 18, às 8 horas. Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou 

a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura do Expediente da 

Casa, que constava da apresentação, discussão e votação de onze Indicações: N° 

272/2021, 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 e sarjetas, da Rua Três 

Marias, no Parque Santa Lucia; Na 273/2021, de autoria dqn/ereador Rut$rf\ Lopes Lima,
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subscrita pelo edil Alexsandro Barbosa da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

Ramos e à secretária municipal de saúde, Maria Jales de Souza, da construção de posto 

de saúde (PSF), no Bairro Colina Park; N2 274/2021, de autoria do vereador Carlos Her

mes Ferreira da Cruz, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário mu

nicipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da limpeza dos 

bueiros da Avenida Principal, localizados entre as Ruas Santa Helena e São Francisco, no 

Parque Alvorada; Na 275/2021, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, ao ge

rente regional da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, João José Serra, 

da limpeza da rede de esgotos e bueiros da Rua Coronel Manoel Bandeira, entre as Ruas 

Magalhães de Almeida e Luís Domingues, no Centro; N2 276/2021, de autoria do vereador 

Aurélio Gomes da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário de 

estado de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva e ao secretário municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da firmação de parceria para a pavimen

tação asfáltica, com meios-fios e sarjetas e drenagem, ou piçarramento, da Rua do Co

queiro, no Parque Santa Lúcia; n2 277/2021, de autoria do vereador Joao Francisco Silva, 

ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e á secretária municipal de Desenvolvi

mento Social, Janaina Lima Araújo Ramos, da instalação de restaurante popular no Gran

de Santa Rita; N2 278/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao pre

feito Francisco de Assis Andrade Ramos e secretário municipal de Infraestrutura e Servi

ços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da substituição das lâmpadas tradicional pelas 

de led na Avenida Principal, no Bairro Itamar Guará; Ne 279/2021, de autoria do vereador 

Alexsandro Barbosa da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secre

tário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da pa

vimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua Trinta e Cinco, entre a 

Av. Norte Sul até a Rua Coletora 2, na Vila Vitória; N2 280/2021, de autoria do vereador 

Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secre

tário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da rea

lização de operação tapa-buracos nas Ruas 01, 29 e 35, no Residencial Itamar Guará; N2 

281/2021, de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães, ao prefeito Francisco de A s

sis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigo

mar Costa Avelino Filho, da realização no período noturno das restaurações asfálticas 

executadas no Centro e vias de grande fluxo de trânsito; e N2 282/2021, de autoria do ve

reador Jhony dos Santos Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, aos deputa

dos estaduais do Maranhão, Rildo de Oliveira Amaral e Marco Aurélio da Silva Azevedo, 

ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e à secretária de Saúde, Maria Jales Sou

za, da firmação de parceria para a construção de posto de saúde no Povoado São Felix. 

Imediatamente, o presidente, Amauri Alberto Pereira 

cação de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva,
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sugerida para a melhoria da qualidade do trânsito na via pública apontada. Ao fazerem 

uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Whelberson Lima Brandão, 

Cláudia Fernandes Batista e Jhony dos Santos Silva. Como ninguém mais se pronuncias

se, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 

272/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Instantes depois, ex

pôs a discussão a Indicação de autoria do edil Rubem Lopes Lima, subscrita pelo edil 

Alexsandro Barbosa da Silva, que ressaltou a importância da obra solicitada para a melho

ria da qualidade da assistência à saúde prestada à comunidade do Colina Park. Como nin

guém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a 

votação a Indicação N2 273/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participan

tes. Na seqüência, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Carlos Hermes 

Ferreira da Cruz, que solicitou a retirada da Indicação [N 2 274] de sua autoria da Pauta 

para que voltasse a ser formulada em conjunto pelos edis moradores do Parque Alvorada. 

Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, expôs a discussão a Indica

ção de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, que frisou a relevância da medida 

proposta para evitar inundações que vinham causando sérios transtornos aos moradores 

do trecho apontado da Rua Coronel Manoel Bandeira. Ao fazerem uso da palavra, solicita

ram permissão para subscrever a matéria os edis Wanderson Manchinha Silva Carvalho, 

Manoel Conceição de Almeida, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Jhony dos Santos Silva, 

Adhemar Alves de Freitas Júnior, Terezinha de Oliveira Santos, Whelberson Lima Bran

dão, Alexsandro Barbosa da Silva Alex Silva, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, que en

fatizou a necessidade da conjugação de esforços em favor da efetivação do Marco Legal 

do saneamento básico. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presi

dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 275/2021, 

que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participantes. Imediatamente, expôs a 

discussão a Indicação de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, que destacou a ne

cessidade da adoção da medida sugerida para a melhoria da qualidade do trânsito no Par

que Santa Lúcia. Ao fazer uso da palavra, o edil Zesiel Ribeiro da Silva se dispôs a subs

crever a matéria. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 276/2021, que foi aprovada pela unani

midade dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do 

vereador João Francisco Silva, que assinalou a necessidade da providência proposta, so

bretudo em conjuntura em que a pandemia de covid-19 atingira seriamente a renda de 

muitas famílias imperatrizenses. Ao fazerem uso da palavra, os edis Flamarion de Oliveira 

Amaral e Manoel Conceição de Almeida solicitaram permissão para subscrever a matéria. 

Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, submeteu a votação a Indicação n 2 277/2021, que recebeu a aprovação 

unânime dos edis participantes. Logo depois, expôs a discussão

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, In SEP: 65901-490



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

vereador Francisco Rodrigues da Costa, que contou que a proposição atendia a reivindica

ção da comunidade do Bairro Itamar Guará, a propósito do que frisou a importância da 

medida reivindicada para a melhoria da qualidade da iluminação e da segurança pública 

nesse bairro, além da economia proporcionada pelas lâmpadas de led. Ao fazerem uso da 

palavra, os edis Alexsandro Barbosa da Silva e Rubem Lopes Lima se dispuseram a subs

crever a matéria. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, submeteu a votação a Indicação n2 278/2021, que foi aprovada pela unani

midade dos edis participantes. Na seqüência, expôs a discussão a Indicação de autoria do 

vereador Alexsandro Barbosa da Silva, que comentou que a comunidade da Vila Vitória 

deparava graves transtornos, sobretudo por ocasião de chuvas, por conseqüência das 

más condições de conservação da via pública objeto da proposição. Ao fazerem uso da 

palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Whelberson Lima Bran

dão, Rubem Lopes Lima, Jhony dos Santos Silva e Manoel Conceição de Almeida. Como 

não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 279/2021, que recebeu a aprovação unânime 

dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do verea

dor Manoel Conceição de Almeida, que destacou a necessidade da providência solicitada 

para a melhoria da qualidade do trânsito no Conjunto Residencial Itamar Guará. Ao faze

rem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Alexsandro Barbosa da 

Silva Alex Silva, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Whelberson Lima Brandão, 

Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Rubem Lopes Lima. Como ninguém mais se ma

nifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indica

ção Na 280/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. A seguir, ex

pôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães, que co

mentou que a execução de operações tapa-buracos no horário comercial em vias públicas 

de intenso fluxo de trânsito vinha causando congestionamentos no tráfego, de forma que 

se fazia necessária a adoção da sugestão proposta da realização dessas obras no período 

noturno, a exemplo do que ocorria com os serviços de finalização do trânsito. Ao fazerem 

uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Adhemar Alves 

de Freitas Júnior, Jhony dos Santos Silva, Manoel Conceição de Almeida, Rubem Lopes 

Lima, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Alexsandro 

Barbosa da Silva, Rogério Lima Avelino, Flamarion de Oliveira Amaral e Aurélio Gomes da 

Silva, que reclamou da falta de planejamento na execução das obras de infraestrutura 

executada na cidade, no que foi seguido pelo colega Rubem Lopes Lima, que comentou 

que Imperatriz era um grande centro que estava a requerer trabalho planejado de organi

zação da expansão urbana. Nesse ínterim, a vereadora Terezinha de Oliveira Santos se 

declarou contrária à medida sugerida, visto que não julgava apropriado o trabalho noturno, 

ao que o edil Manoel Conceição de Almeida redarguiu que não/foja inconveniente fio traba-
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lho noturno, a exemplo do que era realizado na limpeza pública, ao passo que a execução 

de obras durante o dia de fato causava sérios empecilhos ao regular fluxo do trânsito, no 

que foi seguido pelos colegas Rubem Lopes Lima, Carlos Hermes Ferreira da Cruz e Wan- 

derson Manchinha Silva Carvalho, que observou que o trabalho noturno evitaria a exposi

ção de trabalhadores ao forte sol da região, após o que acrescentou que a extensão da 

problemática da infraestrutura requeria, em verdade, trabalho tanto diurno quanto noturno, 

no que foi seguido pelo edil Alexsandro Barbosa da Silva Alex Silva. Nesta ocasião, o ve

reador Zesiel Ribeiro da Silva frisou que, mais importante que o horário das operações 

tapa-buracos, era a execução de fato desses serviços. Como não se registrasse mais ne

nhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a vota

ção a Indicação Na 281/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. 

Imediatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony dos Santos 

Silva, que frisou relevância da obra solicitada para a melhoria da qualidade da assistência 

à saúde prestada à comunidade do Povoado São Félix. Ao fazerem uso da palavra, dispu- 

seram-se a subscrever a matéria os edis Whelberson Lima Brandão, Manoel Conceição de 

Almeida, Cláudia Fernandes Batista, João Francisco Silva, Terezinha de Oliveira Santos e 

Antonio Silva Pimentel. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alber

to Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 282/2021, que foi aprovada pela 

unanimidade dos edis participantes. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira 

de Sousa, abriu inscrições a pronunciamentos no Grande Expediente, quando se inscreve

ram os edis: Antonio Silva Pimentel, Flamarion de Oliveira Amaral, Adhemar Alves de Frei

tas Júnior, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Manoel Conceição de Almeida e Aurélio Go

mes da Silva. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Antonio Silva Pimentel 

comentou que, embora houvessem os edis trabalhado muito, a percepção da população 

era a de que haviam feito pouco, após o que cumprimentou o presidente, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, pela excelência do desempenho do cargo, a propósito do que enfatizou 

a qualidade conciliadora da gestão da Casa, pelo que o presidente, Amauri Alberto Pereira 

de Sousa, agradeceu o reafirmou o propósito de continuar a exercer mandato caracteriza

do pela harmonia e a alta produtividade. A seguir, o edil Antonio Silva Pimentel declarou 

que, desde 1989, não via prefeito que houvesse trabalhado mais que o prefeito Franciscc 

de Assis Andrade Ramos, que, embora não fosse perfeito, fazia bom trabalho, atestadc 

pela reeleição ao cargo. Nesse sentido, o vereador Antonio Silva Pimentel citou diversas 

obras de pavimentação executadas em povoados do Município, além da abertura de trinté 

poços artesianos, benefício de valor inestimável. Nesta ocasião, o edil Antonio Silva Pi 

mentel contou que por quinze anos reivindicara providências quanto à lagoa da Covap, 

que grandes problemas representara para o Centro, mas somente o prefeito [Francisco 

de] Assis [Andrade] Ramos viabilizara a solução. Logo deDois. o vereador Antonio Silva 

Pimentel afirmou que fora o primeiro edil a conseguir asfall
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rural do Município, no Povoado Lagoa Verde, momento em que acrescentou que viabiliza

ra poço artesiano nos Povoados Centro Novo, Coquelândia e Quilômetro 1.700, assim 

como energia elétrica para o Povoado Bacaba. Ao solicitar aparte, o vereador Manoel 

Conceição de Almeida reconheceu o mérito e a experiência do colega Antonio Silva Pi- 

mentel como parlamentar situacionista comprometido com os interesses populares, no que 

foi seguido pelo edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho, que, imbuído do espírito de

mocrático, disse-se honrado ao exercer o cargo em conjunto com o referido colega, embo

ra não concordasse com muito do que este dizia. Ao fazer uso da palavra no Grande Ex

pediente, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral solicitou à Mesa Diretora a expedição 

de convite ao gestor da empresa encarregada do sistema de estacionamento rotativo zona 

azul a comparecer à Câmara Municipal, no próximo dia 11, para prestar esclarecimentos 

sobre a cobrança arbitrária de taxas e a aplicação abusiva de multas, a propósito do que 

conclamou os edis a se mobilizarem em torno dessa questão. A seguir, o edil Flamarion 

de Oliveira Amaral sugeriu a emissão de convite também ao secretário municipal de Trân

sito, Leandro José Braga Costa, para prestar contas do montante arrecadado por essa 

pasta nos últimos dois anos por meio da aplicação de multas, assim como dos investimen

tos correspondentes. Facultado-lhe aparte, o vereador Manoel Conceição de Almeida de

clarou que a cidade precisava de fato saber do montante arrecadado por essa pasta nos 

últimos dois anos por meio da aplicação de multas, assim como dos investimentos corres

pondentes realizados, a propósito do que opinou que, a este, ao invés de convite, a Câ

mara deveria formular convocação. Ao retomar a palavra, o vereador Flamarion de Olivei

ra Amaral comentou que, ao estacionar próximo ao “Socorrão” [Hospital Municipal de Im

peratriz - HMI] fora advertido de que poderia manter seu veículo no local no máximo por 

duas horas, a propósito do que questionou como ficaria a situação de médico que traba

lhava nessa unidade de saúde, ao se encontrar em atendimento emergencial, o que consi

derou imoral. Concedido-lhe aparte, o vereador Rubem Lopes Lima protestou contra a co

brança arbitrária de taxas de estacionamento e a aplicação abusiva de multas. Ao retomar 

a palavra, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral declarou que, ao invés da organização 

do trânsito, a postura dos funcionários da empresa gestora do sistema de estacionamento 

zona azul indicava o intuito unicamente da arrecadação de recursos e da locupletação. Ao 

solicitar aparte, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho ponderou que os funcio

nários da empresa gestora do sistema de estacionamento zona azul apenas buscavam so

breviver de seu trabalho, mas admitiu a necessidade de providências quanto aos excessos 

cometidos pela mencionada empresa em prejuízo de munícipes, o que poderia redundar 

em tragédia. Concedido-lhe aparte, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz concordou 

em que era necessária a adoção de medida quanto aos excessos cometidos na área do 

trânsito pela empresa gestora do sistema de estacionamento rotativo zona azul, no que foi

seguido pelo edil Adhemar Alves de Freitas Júnior. Ao se pn nde Expedien-
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te, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior relatou visita ao Conjunto Residencial 

Canto da Serra, em construção desde oito anos, a propósito do que lamentou que obra 

cujo orçamento inicial, de cento e setenta milhões, já dobrado, encontrasse-se em situa

ção de abandono, o que julgou uma imoralidade, enquanto os candidatos à aquisição das 

moradias do local vinham tendo suas expectativas frustradas, visto que tornava-se pouco 

crível que as obras viessem a ser retomadas, a propósito do que sugeriu intervenção fede

ral na obra, já que nem a Prefeitura nem a Caixa Econômica Federal - CEF haviam conse

guido fiscalizar sua execução. Neste ínterim, inscritos para se manifestar no Grande Expe

diente, os vereadores Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Manoel Conceição de Almeida e 

Aurélio Gomes da Silva solicitaram dispensa da palavra. Como nada mais houvesse a tra

tar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, deu por encerrada a Sessão. Tasso 

Assunção, secretário ad hoc, lavrou a presente ata, que, após revisada pela servidora Zil- 

da de Carvalho Pereira, vai assinada pelos membros da Mesa Diretora. Plenário Léo 

Franklin, da Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 4 de maio de 2021.
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