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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 2® PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 3 de agosto de 2021, às 9 horas, no Plenário Léo Franklin, a Câmara Municipal de 

Imperatriz esteve reunida em Sessão Solene de Abertura do 2a Período da 19a Legislatu

ra. Compareceram os vereadores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa 

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

Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Amaral, Francisco Rodri

gues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Mareio Renê Gomes de 

Sousa, Ricardo Seidel Guimarães, Rogério Lima Avelino, Rubem Lopes Lima, Terezinha 

de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão e o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa. Ausentes: Antonio Silva Pimentel, Manoel 

Conceição de Almeida e Zesiel Ribeiro da Silva. Ao dar início aos trabalhos, a cerimonialista 

Andréia Saraiva Epifânio procedeu à composição da mesa, que ficou formada pelo presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, o primeiro vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, o 

segundo vice-presidente, Rubem Lopes Lima, e a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batis

ta, o representante do prefeito, secretário municipal de articulação, José Mário Célio Henrique 

Chagas, ouvidor geral do Município, Carlos Lima de Almeida, o presidente da Associação Co

mercial e Industrial de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, e a procuradora geral do Municí

pio, Alessandra Belfort Braga. A seguir, a mestre de cerimônia Andréia Saraiva Epifânio convi

dou o pastor Paulo Henrique Belfort Mota e o padre Genésio Rodrigues para ministrar o mo

mento devocional. Neste ínterim, a cerimonialista Andréia Saraiva Epifânio anunciou a execu

ção do Hino Nacional. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou 

aberta a Sessão Solene de Abertura do 2a Período da 19a Legislatura. Em seguida, repassou a 

palavra à vereadora Cláudia Fernandes Batista para se pronunciar em nomes dos edis. Ao se 

dirigir à Tribuna, a vereadora Cláudia Fernandes Batista apresentou boas-vindas aos colegas 

vereadores, após o que assinalou a nobreza contida na missão de contribuir com a construção 

da cidade, momento em que enfatizou a nobreza também da dedicação ao próximo e manifes

tou aos colegas edis votos de que Deus os abençoasse no período legislativo que iniciava. Na 

sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, repassou a palavra ao representan

te do prefeito, secretário de articulação, Célio Henrique, que, ao se dirigir à Tribuna, enalteceu 

a humildade com que o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, conduzia os trabalhos da 

Casa, primando pela harmonia e a equanimidade, o que refletia o cumprimento do princípio do 

respeito à origem e à identidade, assim como da primazia do interesse coletivo. Nesta ocasião,
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o representante do prefeito, secretário de articulação, Célio Henrique, destacou as obras cons

truídas pelo gestão pública municipal, que incluíam a construção de pontes e escolas, ações 

nas áreas fundiárias e da saúde, em que, apesar das dificuldades, o prefeito [Francisco de] As

sis [Andrade] Ramos se empenhava por melhorias A seguir, o representante do prefeito, secre

tário de articulação, Célio Henrique, ressaltou que, em virtude do crescimento do Município, ha

via a necessidade de reforma dos Códigos de Postura e de Obras e da Lei de Zoneamento, o 

que demandaria a colaboração dos vereadores. Por fim, o representante do prefeito, secretário 

de articulação, Célio Henrique, assinalou a relevância da gestão participativa na definição das 

políticas públicas, após o que encerrou seu pronunciamento citando frase do ex-senador baia

no Antônio Carlos Magalhães, segundo a qual, “em política, mais se faz quanto menos se faz 

pra si”. Na sequência, ao se dirigir à Tribuna, a procuradora geral do Município, Alessandra Bel- 

fort Braga, frisou a importância do aprendizado a partir das falhas cometidas, declarou que a 

harmonia entre os poderes se refletia em benefícios à população, após o que manifestou aos 

edis votos de realização de período legislativo bastante produtivo. Ao se dirigir à Tribuna, o pre

sidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, obser

vou que o setor produtivo era lembrado nos discursos proferidos pelos representantes públicos, 

o que julgou lamentável, visto que era o setor produtivo que gerava os recursos que mantinham 

o setor público. A esse respeito, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Impera

triz, Edmar de Oliveira Nabarro, sugeriu aos vereadores que refletissem sobre a relevância do 

setor produtivo e o convidasse a discutir as políticas públicas e leis a ser definidas, a exemplo 

do Código de Posturas, que dizia respeito diretamente a esse setor. Por fim, o presidente da 

Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, afirmou que a enti

dade que representava estaria sempre de portas abertas para colaborar com as questões de 

interesse coletivo. Logo depois, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Impera

triz, Edmar de Oliveira Nabarro, comentou que vinha sendo adiada desde anos a obra de dupli

cação da Rodovia BR-010, o que considerou deplorável, e solicitou o apoio do Poder Legislati

vo municipal à campanha que a ACII iniciava de reivindicação da efetiva concretização dessa 

obra. Nesta oportunidade, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, franqueou a palavra 

aos vereadores. Ao se manifestar da Tribuna, o edil Flamarion de Oliveira Amaral destacou a 

relevância do diálogo na busca de solução para os problemas dos diversos segmentos da soci

edade imperatrizense, frisou que, unidos, os vereadores seriam fortes, momento em que se co

locou à disposição dos colegas edis para trabalhar em conjunto pela cidade, postura que reco

mendou também aos secretários municipais, a propósito do que frisou a importância da recepti

vidade deste, bem como do prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ramos, aos vereadgres.
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Por fim, o edil Flamarion de Oliveira Amaral observou que avançava a vacinação contra a co- 

vid-19, mas essa enfermidade persistia, de forma que era preciso continuar adotando as medi

das preventivas recomendadas. Ao fazer uso da Tribuna, o vereador Carlos Hermes Ferreira 

da Cruz cumprimentou a procuradora geral do Município, Alessandra Belfort Braga, pelo 

brilhante pronunciamento, assim como do presidente da Associação Comercial e Industrial 

de Imperatriz, Edmarde Oliveira Nabarro, momento em que concordou com a relevância do se

tor produtivo na definição das políticas públicas, a propósito do que ressalvou que os trabalha

dores também exerciam papel decisivo nesse setor, que contava com a atenção do Governo do 

Estado, a exemplo do que se dera em relação à climatização do Centro de Convenções e a re

vitalização do Calçadão. Logo depois, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz lembrou que era 

tradicional a presença do prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ramos nas sessões solenes 

de abertura de período legislativo, a propósito do que lamentou que essa tradição não viesse 

sendo cumprida, a qual julgou fundamental, em função do interesse público, após o que apon

tou a necessidade de medidas saneadoras das graves deficiências verificadas na área da saú

de pública e declarou que tramitava na Câmara Municipal, com o devido respeito ao processo 

legal, pedido de intervenção no Município, em virtude da falta de prestação de contas por parte 

da Prefeitura em tempo hábil. A esse respeito, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz assi

nalou que a comunidade esperava respostas do Poder Legislativo às demandas públicas, de 

maneira que se determinariam a exercer suas atribuições com muito amor no coração, priorita

riamente ao povo, primando pela vigilância sobre o atendimento aos interesses populares. Ao 

se pronunciar da Tribuna, o vereador Ricardo Seidel Guimarães frisou que, apesar do recesso, 

os edis exerciam intenso trabalho externo, de modo que, ao iniciar novo período legislativo, tra

ziam muitas demandas da sociedade, após o que afirmou que seguiríam firmes no trabalho, a 

propósito do que destacou que o período legislativo discutiría projetos de lei sobre temas de 

grande relevância, tais como os relativos à proteção aos animais, à família e às crianças. Nesta 

ocasião, o vereador Ricardo Seidel Guimarães enfatizou a importância da parceria da Câmara 

Legislativa com os setores produtivos, aos quais se manteria atento, visto que era porta-voz de 

muitas demandas relevantes para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade imperatri- 

zense. Por fim, o edil Ricardo Seidel Guimarães manifestou aos colegas vereadores votos de 

que desenvolvessem excelente trabalho no período legislativo que iniciava. Neste ínterim, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, comunicou que, em virtude de licença do prefeito, 

Francisco de Assis Andrade Ramos, no próximo dia 6, o vice-prefeito, Alcemi Costa, assumiría 

o cargo de prefeito por vinte dias. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

-Sousa, anunciou a assinatura de convênio com a Universidade Ceuma, relativo à concessão de
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bolsa de estudo aos servidores da Câmara Municipal e seus dependentes, momento em que 

convidou a esse ato o diretor da unidade de Imperatriz dessa instituição, Rodrigo Aparecido 

Justino, e o consultor educacional Lúcio Gusmão. Ao se dirigir à Tribuna, o diretor da unidade 

local do Ceuma, Rodrigo Aparecido Justino, frisou a necessidade da disseminação do ensino 

superior, comunicou que essa instituição construía centro esportivo de sete mil metros quadra

dos que ficaria à disposição da comunidade, momento em que declarou que se encontrava à 

disposição da Câmara Municipal sua estrutura. Ao se manifestar, o vereador Adhemar Alves de 

Freitas Júnior agradeceu à Universidade Ceuma pela firmação do convênio por meio do qual 

concedería bolsas de estudo aos servidores e dependentes. Como ninguém se manifestasse, 

nada mais havendo a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, deu por en

cerrada a Sessão Solene de Abertura do 2a Período da 19a Legislatura. Tasso Assunção, 

secretário ad hoc, lavrou a presente ata, que, após revisada pela servidora Zilda de Car

valho Pereira, vai assinada pelos membros da Mesa Diretora. Plenário Léo Franklin, da 

Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 3 de agosto de 2021.

Amauri Alberto Pen
Presiden

/ //A

AlexsandroBarbosa da Silva
Priçneiro vice-presidente

Cláudia Fernandes Batista
Primeira-secretária

sira de Sousa

Rubem Lopes Lima
Segundo vice-presidente 
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Antonio Silva Pimentel
S^egundo-secretário
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ATA DA NÃO INSTALAÇÃO, POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 
DA 46a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin, era 

prevista a realização da 46a Sessão Ordinária do 1a Período da 19a Legislatura da Câma

ra Municipal de Imperatriz. No horário regimental, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro 

Barbosa da Silva, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à pri

meira verificação de quórum, quando constatou a presença dos vereadores: Adhemar Alves 

de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Cláudia Fernandes Batista, Francisco Rodri

gues da Costa, Jhony dos Santos Silva, Manoel Conceição de Almeida, Ricardo Seidel Guima

rães, Rogério Lima Avelino, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Zesiel Ribeiro da Silva. 

Decorrido o prazo de quinze minutos de tolerância regimental, o primeiro-vice-presidente, 

Alexsandro Barbosa da Silva, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a pro

ceder à segunda verificação de quórum, momento em que mais uma vez registrou a pre

sença dos seguintes edis: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, 

Cláudia Fernandes Batista, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, Manoel 

Conceição de Almeida, Ricardo Seidel Guimarães, Rogério Lima Avelino, Wanderson Manchi

nha Silva Carvalho e Zesiel Ribeiro da Silva. Logo depois, o primeiro-vice-presidente, Alex

sandro Barbosa da Silva, declarou prejudicada, por falta de quórum regimental, nos termos 

do parágrafo 1a do artigo 156 do Regimento Interno, a 46a Sessão Ordinária do 1a Perío

do da 19a Legislatura da Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão. Tasso 

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

da Carvalho Pereira, vai assinada pelos membros da Mesa Diretora.

Amauri Alberto Pereir
Presidente

Alexsandro Barbosa da Silva
Primeiro vice-presidente

Cláudia Feíriandes Batista
Primeira-secretária
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Rubem Lopes Lima
Seguncip vice-presidente

Antonio Silva Pimentel
Segundo-secretário
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