
ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 39a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

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

Câmara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os ve

readores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Antonio Silva Pi- 

mentel, Cláudia Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de 

Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Amaral, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos 

Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes 

de Sousa, Rogério Lima Avelino, Ricardo Seidel Guimarães, Rubem Lopes Lima, Wander- 

son Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, Zesiel Ribeiro da Silva e o pre

sidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa. Ausentes: Aurélio Gomes da Silva e Terezinha 

de Oliveira Santos. Verificado quórum regimental, o vereador Adhemar Alves de Freitas 

Júnior procedeu à leitura dos versículos de 1 a 3 do capítulo 4 do livro de Provérbios da 

Bíblia Sagrada. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou 

aberta a 39a Sessão Ordinária do 2a Período da 19a Legislatura e autorizou a primeira- 

secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, oca

sião em que o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho solicitou dispensa do pro

cedimento, proposta que foi aceita, quando o presidente submeteu a votação o referido 

documento, que foi aprovado pela unanimidade dos edis participantes. Nesta ocasião, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, anunciou a realização de ato solene de en

trega de honrarias, momento em que repassou a palavra à cerimonialista Andréia Epifânio 

Saraiva, para que desse início à cerimônia. Ao se dirigir à Tribuna, a mestre de cerimônia 

Andréia Epifânio Saraiva declarou que a Câmara Municipal acolhia os convidados presen

tes para a entrega de Título de Cidadão Imperatrizense, concedidos por iniciativa dos ve

readores Amauri Alberto Pereira de Sousa, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Jhony dos 

Santos Silva e João Francisco Silva. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, declarou que a Câmara Municipal se sentia honrada em homenagear escolhidos 

por parlamentares da Casa para ser condecorados, a propósito do que assinalou que o Tí

tulo de Cidadão Imperatrizense era uma das mais elevadas honrarias locais, que visava 

homenagear pessoas que houvessem, reconhecidamente, prestado significativa contribui

ção ao desenvolvimento do Município. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira 

de Sousa, anunciou a execução dos Hinos Nacional e de Imperatriz, momento em que so

licitou a todos que se postassem de pé. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Perei

ra de Sousa, anunciou a entrega das honrarias, momento em que repassou a palavra à 

mestre de cerimônia Andreia Saraiva Epifânio, que procedeu à leitura de breve histórico 

biográfico da juíza Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, após o que convidou à frente do 

Plenário o vereador Amauri Alberto Pereira de Sousa, autor darespectiva proposição,
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para fazer a entrega à homenageada de Título de Cidadão Imperatrizense. Ao se pronun

ciar da Tribuna, a juíza Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia se disse honrada com a con

decoração, momento em que contou que, embora natural de Grajaú - MA, nutria amor por 

Imperatriz desde longa data, de modo que se empenhara pela transferência para a cidade, 

onde se casara e tivera os filhos e vinha desenvolvendo significativos projetos. A seguir, a 

juíza Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia declarou que se sentia feliz por haver se radica

do em Imperatriz, onde havia acolhedor calor humano e fomentador espírito empreende

dor. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, voltou a repassar a pa

lavra à cerimonialista Andreia Saraiva Epifânio, que procedeu à leitura de breve histórico 

biográfico do promotor Rennan Rios Marques Rocha, após o que convidou à frente do Ple

nário o edil Amauri Alberto Pereira de Sousa para fazer a entrega de Título de Cidadão 

Imperatrizense ao homenageado. Ao se manifestar da Tribuna, o promotor Renan Rios 

Marques Rocha agradeceu pela honraria que lhe era concedida, cujo mérito atribuiu a todo 

o quadro de servidores do Ministério Público, momento em que se disse orgulhoso da con

decoração, após o que destacou a relevância da função fiscalizadora tanto do Ministério 

Público quanto do Poder Legislativo. A seguir, a mestre de cerimônia Andreia Saraiva Epi

fânio procedeu à leitura de breve histórico biográfico do advogado Vandir Bernardino Be

zerra Fialho Júnior, após o que convidou à frente do Plenário o vereador Fabio Hernandez 

de Oliveira Sousa para fazer a entrega de Título de Cidadão Imperatrizense ao homenage

ado. Ao fazer uso da Tribuna, o advogado Vandir Bernardino Bezerra Fialho Júnior se de

clarou honrado com a condecoração, que julgou a mais significativa, pela qual agradeceu 

ao edil Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, após o que afirmou que, embora natural de 

São Luís - MA, considerava Imperatriz, onde sua família tinha raízes, a melhor cidade do 

mundo para se viver, a propósito do que destacou que a cidade propicia oportunidades de 

crescimento a todos que a ela chegavam. Logo depois, o advogado Vandir Bernardino Be

zerra Fialho Júnior conclamou a todos a amar mais Imperatriz, tanto quanto ela os amava, 

de forma a torná-la referência regional como a melhor cidade do Estado. Ao retomar a pa

lavra, a cerimonialista Andreia Saraiva Epifânio procedeu à leitura de breve histórico bio

gráfico do empresário Francisco Judivan Gomes de Carvalho, após o que convidou à fren

te do Plenário o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa para fazer a entrega de Tí

tulo de Cidadão Imperatrizense ao homenageado. Ao se dirigir à Tribuna, o empresário 

Francisco Judivan Gomes de Carvalho agradeceu pela honra do reconhecimento, momen

to em que se disse feliz com a condecoração, que o motivava a maior dedicação, após o 

que frisou a importância que tivera o estímulo da família à transferência para a cidade, 

onde encontrava oportunidades de crescimento material e evangélico. Por fim, o empresá

rio Francisco Judivan Gomes de Carvalho dedicou a honraria recebida à esposa. Na se

quência, a mestre de cerimônia Andreia Saraiva Epifânio procedeu à leitura de breve his

tórico biográfico do advogado Gilson Ramalho de Lima, após que^oünvTdou à frente do
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Plenário o vereador João Francisco Silva para a fazer a entrega de Título de Cidadão Im- 

peratrizense ao homenageado. Ao se pronunciar da Tribuna, o advogado Gilson Ramalho 

de Lima agradeceu pela honraria que lhe era concedida, a propósito do que lembrou que 

trabalhara na Câmara Municipal de Imperatriz, após o que se disse orgulhoso de viver na 

cidade, a princípio por escolha dos pais, a qual declarava o seu lugar. Instantes depois, a 

mestre de cerimônia Andreia Saraiva Epifânio procedeu à leitura de breve histórico bio

gráfico da empresária Maria da Cruz Oliveira Santos, após o que convidou à frente do Ple

nário o vereador Jhony dos Santos Silva para a entrega de Título de Cidadão Imperatri- 

zense à homenageada. Ao se manifestar da Tribuna, a empresária Maria da Cruz Oliveira 

Santos assinalou a natureza acolhedora de Imperatriz, que oportunidades oferecia a todos 

que a escolhiam para viver, momento em que se disse grata pela condecoração que lhe 

era outorgada. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, cumprimentou 

aos agraciados, em nome dos quais parabenizava a todos os que contribuíam com a cons

trução de Imperatriz e de uma sociedade mais justa e mais igualitária, após o que assina

lou o caráter transitório da existência, a propósito do que enfatizou a relevância de se ho

menagear as pessoas em vida. Nessa ocasião, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, observou a presença da ex-vereadora Raimunda Angélica Rodrigues da Silva. Na 

sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, 

Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da correspondência recebida, quando esta 

informou que não a havia. Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, 

autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura do Expedi

ente da Casa, que constava da apresentação e encaminhamento à Comissão Permanente 

de Constituição, Justiça e Redação de: Proposta de Emenda à Lei Orgânica N2 02/2021, 

de autoria de todos os vereadores, que “Altera o art. 105-A da Lei Orgânica do Município 

de Imperatriz”; Projeto de Lei Ordinária N2 54/2021, de autoria do vereador Flamarion de 

Oliveira Amaral, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos estoques dos me

dicamentos presentes nas farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde”; e Projeto 

de Decreto Legislativo N2 31/2021, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da 

Cruz, que “Outorga o Título de Cidadão Imperatrizense ao Sr. José de Ribamar Silva Ma- 

cêdo”. Instantes depois, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, determi

nou o encaminhamento das mencionadas matérias à referida Comissão Permanente. Na 

sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, 

Cláudia Fernandes Batista, a dar prosseguimento à leitura do Expediente da Casa, que 

abrangia, ainda, a apresentação, discussão e votação de: Moção de Cumprimentos ao Dr. 

Bruno Guilherme da Silva Oliveira, pela eleição a presidente da Subseção de Imperatriz 

da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, para o biênio 2022-2024, de autoria do verea

dor Ricardo Seidel Guimarães, e oito Indicações: N2 673/2021, de autoria do vereador Car

los Hermes Ferreira da Cruz, ao Governador Flávio Dino de Ca^ro eGçsta, e ao secretá-
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rio de estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira, da instalação de 

ala feminina na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Imperatriz - 

APAC; Na 676/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco 

de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drena

gem, da Avenida Brasil, no Bairro Alto Bonito; Na 677/2021, de autoria do vereador Adhe

mar Alves de Freitas Junior, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa e ao prefeito 

Francisco de Assis Andrade Ramos, da criação de clínica-escola para autistas em Impera

triz, com equipe multiprofissional; Na 678/2021, de autoria do vereador Francisco Rodri

gues da Costa, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da recuperação da Rua 

da Alegria, através de asfaltamento, com meios-fios e sarjetas, no Parque das Palmeiras 

II; Na 679/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao governador Flávio Dino 

de Castro e Costa, aos deputados estaduais Marco Aurélio da Silva Azevedo e Rildo de 

Oliveira Amaral, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da firmação de parce

ria para a drenagem e asfaltamento ou bloqueteamento, com meios-fios e sarjetas, das 

Ruas São Pedro, da Amizade, Orozino eW1, no Bairro Bom Jesus; Na 680/2021, de auto

ria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao 

secretário municipal de Trânsito e Transportes, Leandro José Braga Costa, da implanta

ção de faixa de pedestres e redutores de velocidade na Av. Castelo Branco, na entrada do 

Conjunto Vitória; Na 681/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, ao 

prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, ao secretário municipal de Saúde, Alcemir 

da Conceição Costa, e ao secretário municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, 

de homenagem ao empresário Rogério Frota de Araújo, falecido em 19.11.2021, através 

de nomeações de obras públicas; e Na 682/2021, de autoria do vereador Manoel Concei

ção de Almeida, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, do piçarramento da 

Rua Monteiro Lobato, no perímetro compreendido entre as Ruas Santa Rita e Santa Tere- 

zinha, na Vila Mariana. Imediatamente, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, ex

pôs a discussão a Moção de Cumprimentos de autoria do vereador Ricardo Seidel Guima

rães, que frisou a significância da OAB para Imperatriz como agente de luta em prol do de

senvolvimento, a propósito do que destacou a eleição do advogado Bruno Guilherme da 

Silva Oliveira presidente da Subseção local dessa instituição, pelo que considerava justo 

que se lhe formalizassem cumprimentos. Ao fazerem uso da palavra, reafirmaram o mere

cimento do advogado Bruno Guilherme da Silva Oliveira os vereadores Fabio Hernandez 

de Oliveira Sousa, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, ManoeUÇonçeição de Almeida,
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Zesiel Ribeiro da Silva, Flamarion de Oliveira Amaral e João Francisco Silva. Como nin

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

votação a Moção de Cumprimentos, que foi aprovada pela unanimidade dos edis partici

pantes. Instantes depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil Carlos Hermes 

Ferreira da Cruz, que destacou a necessidade da medida sugerida de instalação de ala fe

minina na APAC. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os 

vereadores Zesiel Ribeiro da Silva, Adhemar Alves de Freitas Júnior e Cláudia Fernandes 

Batista. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 673/2021, que foi aprovada pela unanimidade 

dos edis participantes. Na sequência, expôs a discussão a Indicação de autoria do verea

dor Zesiel Ribeiro da Silva, que reclamou da carência de obras públicas no Bairro Alto Bo

nito, onde se fazia necessária a pavimentação asfáltica (com meios-fios, sarjetas e drena

gem) da Avenida Brasil. Ao fazer uso da palavra, solicitou permissão para subscrever a 

matéria o edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Como não se registrasse mais ne

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

ção a Indicação Na 676/2021, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis partici

pantes. Imediatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Adhemar 

Alves de Freitas Júnior, que reclamou da carência de assistência especializada ao cres

cente número de crianças diagnosticadas com autismo em Imperatriz, a propósito do que 

enfatizou a necessidade da criação de clínica-escola para autistas em Imperatriz, com 

equipe multiprofissional. Ao fazer uso da palavra, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz 

se dispôs a subscrever a matéria. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 677/2021, que foi 

aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indi

cação de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, subscrita pelo edil Rogério 

Lima Avelino, que ressaltou a necessidade da recuperação da Rua da Alegria, através de 

asfaltamento, com meios-fios e sarjetas, no Parque das Palmeiras II. Como não se regis

trasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, sub

meteu a votação a Indicação Na678/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis par

ticipantes. Logo depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony dos 

Santos Silva, que assinalou a relevância da firmação de parceria para a drenagem e asfal

tamento ou bloqueteamento, com meios-fios e sarjetas, das Ruas São Pedro, da Amizade, 

Orozino e W1, no Bairro Bom Jesus. Ao fazer uso da palavra, dispôs-se a subscrever a 

matéria o edil Rogério Lima Avelino. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 679/2021, que foi 

aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequência, expôs a discussão a In

dicação de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andra- 

.de Ramos e ao secretário municipal de Trânsito e Transportes, Leandro, José Braga Cos-

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, Imperatriz - MA - CEP: 65901-490



6

iebislM''*0

ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ta, da implantação de faixa de pedestres e redutores de velocidade na Av. Castelo Branco, 

na entrada do Conjunto Vitória. Como não se registrasse nenhum pronunciamento, o pre

sidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 680/2021, 

que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão 

a Indicação de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, subscrita pela vereadora 

Cláudia Fernandes Batista, que frisou o mérito do falecido empresário Rogério Frota. 

Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, 

submeteu a votação a Indicação N2681/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis 

participantes. A seguir, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Manoel 

Conceição de Almeida, que reclamou das más condições de acesso ao posto de saúde e 

creche da Vila Mariana, onde se fazia urgente o piçarramento da Rua Monteiro Lobato, no 

perímetro compreendido entre as Ruas Santa Rita e Santa Terezinha. Ao fazerem uso da 

palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Cláudia Fernandes Ba

tista e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Nessa ocasião, o vereador Wanderson Man- 

chinha Silva Carvalho protestou contra a omissão do prefeito [Francisco de Assis Andrade 

Ramos] quanto ao mau estado de conservação em que se encontravam as vias públicas 

da cidade. A esse respeito, o edil Adhemar Alves de Freitas Júnior perguntou se já havia 

sido paga a empresa encarregada do serviço de piçarramento em Imperatriz, ao que o ve

reador Manoel Conceição de Almeida respondeu negativamente, momento em que o edil 

Adhemar Alves de Freitas Júnior julgou vergonhoso que o Município estivesse impossibili

tado da execução do elementar serviço de piçarramento. Como não se registrasse mais 

nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a vo

tação a Indicação N2 682/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. 

Neste ínterim, vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior propôs que as matérias constan

tes da Ordem do Dia, congêneres, fossem votadas em bloco, proposta que o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação, quando foi aprovada pela unanimi

dade dos edis participantes. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, anunciou a Ordem do Dia, que constava de única discussão e votação dos Projetos de 

Decreto Legislativo: Na 22/2021, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, que “Outorga 

o Título de cidadão Imperatriz ao Sr. Amadeu Ferreira da Costa Filho”; N2 26/2021, de au

toria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, que “Concede a Medalha do Mérito Le

gislativo à Sra. Aureny Gama de Cerqueira”; N2 27/2021, de autoria do vereador Wander

son Manchinha Silva Carvalho, que “Outorga o Título de cidadão Imperatriz ao Sr. Deus- 

dedith Marques de Sousa”; N2 29/2021, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, que 

“Concede a Medalha do Mérito Legislativo à Sra. Terezinha de Jesus de Sousa Miranda 

Silva”; N2 30/2021, de autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho, que “Ou

torga o Título de Cidadão Imperatrizense ao Sr. Erisvaldo de Davi Andrade”. Em seguida, 
.o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeiía-^ecretária, Cláudia
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Fernandes Batista, a proceder à leitura das matérias constantes da Ordem do Dia, que in

cluíam Pareceres Conjuntos das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Re

dação, e de Educação, Cultura, Lazer e Turismo, favoráveis às referidas matérias. Ato 

contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, expôs a única discussão os Pro

jetos de Decreto Legislativo N2 22/2021, N2 26/2021, N2 27/2021, N2 29/2021 e N2 30/2021, 

momento em que, como não se registrasse nenhum pronunciamento, submeteu-os a única 

votação nominal, quando foram aprovados pela unanimidade dos vereadores participan

tes, na seguinte ordem: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Wanderson Manchinha Silva 

Carvalho, Manoel Conceição de Almeida, Jhony dos Santos Silva, Flamarion de Oliveira 

Amaral, Whelberson Lima Brandão, Rubem Lopes Lima, Cláudia Fernandes Batista, Anto- 

nio Silva Pimentel, Rogério Lima Avelino, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernan- 

dez de Oliveira Sousa, Zesiel Ribeiro da Silva, Ricardo Seidel Guimarães e Amauri Alberto 

Pereira de Sousa. Como nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Perei

ra de Sousa, deu por encerrada a Sessão. Tasso Assunção, secretário ad hoc, lavrou a 

presente ata, que, após revisada pela servidora Zilda de Carvalho Pereira, vai assinada 

pelos membros da Mesa Diretora. Plenário Léo Franklin, da Câmara Municipal de Impera

triz, Estado do Maranhão, em 8 de dezembro de 20X21.
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