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ATA DA 49a SESSÃO ORDINÁRIA DO 12 PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 29 de junho de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câmara 

Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participou a unanimidade dos ve

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

tel, Aurélio Gomes da Silva, 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 Go

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

nha de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, Ze- 

siel Ribeiro da Silva e o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa. Verificado quórum regi

mental, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior procedeu à leitura dos versículos de 4 a 

6 do capítulo 37 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo depois, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, declarou aberta a 49a Sessão Ordinária do 1a Período da 19a Legislatu

ra 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 dis

pensa do procedimento, proposta que foi aceita, quando o presidente submeteu a votação o re

ferido documento, que foi aprovado pela unanimidade dos edis participantes. Na sequência, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernan

des Batista, a proceder à leitura da correspondência recebida, que incluía correspondência, de 

27 de maio, do gerente regional da Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Mara

nhão, Adonilson Lima, que, em resposta ao Ofício n2 202/20212, informava a adoção de provi

dências em atenção à Indicação Ne 275/2021; e correspondência, de 10 de junho, do gerente 

regional da Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Maranhão, Adonilson Lima, 

que, em resposta ao Ofício Na 193/20212, informava a adoção de medidas em atenção à Indi

cação N2 259/2021. 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 e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Re

dação do Projeto de Lei Ordinária Ns 21/2021, de autoria do vereador Manoel Conceição de Al

meida, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar operações tapa-buracos em vias 

públicas de Imperatriz no período noturno e dá outras providências”. Instantes depois, o presi

dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, determinou o encaminhamento da mencionada maté

ria à referida Comissão Permanente. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a dar prosseguimento à lei

tura do Expediente da Casa, que abrangia, ainda, a apresentação, discussão e votação de: 

Moção de Aplauso, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, na pessoa do de

sembargador Paulo Sérgio Velten Pereira e de todos os juizes e servidores que compõem seu

úcleo de Regularização Fundiária Rural e Urbana, pelo brilhante trabalho desenvolvido ante 
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os graves problemas sociais de natureza fundiária da região, agravados pela pandemia, de au

toria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa; e oito Indicações: n2 397/2021, de auto

ria 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 pa

vimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, da Rua São Francisco, no Parque das Man

gueiras; Na 398/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, ao prefeito Francis

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

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

da Rua 27 (entre a Rua Doze e a Coletora 3), na Vila Vitória; Nfi 399/2021, de autoria do verea

dor Jhony dos Santos Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao prefeito Francis

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

gomar Costa Avelino Filho (com cópias aos deputados estaduais Marco Aurélio da Silva Azeve

do e Rildo de Oliveira Amaral), da firmação de parceria para a drenagem e o asfaltamento ou 

bloqueteamento, com meios-fios e sarjetas, das Ruas Noroeste, Nordeste e Avenida Industrial, 

no Bairro Santa Inês; N2 400/2021, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, ao pre

feito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Le

andro José Braga Costa, da realização de estudo para a instalação de redutores de velocidade 

e sinalização na Rua 14, entre a Rua Monteiro Lobato e Avenida Industrial, no Parque São 

José; N2 401/2021, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Cos

ta Avelino Filho, do bloqueteamento das vias de pedestres localizadas entre as Ruas E, F, G, H 

e Coletora 1, no Conjunto Vitória; n2 402/2021, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao 

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

ços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da construção de passagem molhada em todos os 

cruzamentos das ruas transversais das avenidas principais dos Parques Alvorada I e II; N2 

403/2021, de autoria de todos os vereadores deste Parlamento, ao governador Flávio Dino de 

Castro e Costa, ao secretário de estado de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, 

ao comandante do 3a Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo José Macedo de Car

valho e ao prefeito municipal de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, da firmação de 

parceria para a instalação de posto policial, com viaturas, no Povoado Coquelândia; e N2 

404/2021, de autoria da unanimidade dos vereadores. Isto posto, o presidente, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Sil

va, que reclamou da ausência do poder público no Parque das Mangueiras e destacou a ne

cessidade da pavimentação asfáltica da Rua São Francisco, para a melhoria da qualidade do 

trânsito no local. Ao fazer uso da palavra, o edil Aurélio Gomes da Silva se dispôs a subscrever 

a matéria. Como ninguém mais se pronunciasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, submeteu a votação a Indicação Na 397/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis 

participantes. Instantes depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil Alexsandro 

Barbosa da Silva, que frisou a relevância da pavimentação asfáltica da Rua 27, na Vila Vitória, 
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para a melhoria da qualidade do trânsito nesse bairro, que contava trinta anos de fundação e 

ansiava por obras de infraestrutura. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a 

matéria os vereadores Jhony dos Santos Silva, Cláudia Fernandes Batista, Rubem Lopes Lima, 

Flamarion de Oliveira Amaral e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Como ninguém mais se 

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

Nc 398/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequência, expôs a 

discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, que ressaltou a impor

tância da firmação de parceria para a drenagem e o asfaltamento ou bloqueteamento das Ruas 

Noroeste, Nordeste e Avenida Industrial, no Bairro Santa Inês. Ao fazerem uso da palavra, soli

citaram permissão para subscrever a matéria os edis Whelberson Lima Brandão, Alexsandro 

Barbosa da Silva e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Como não se registrasse mais ne

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

Indicação N2 399/2021, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participantes. Imedi

atamente, expôs a discussão a Indicação de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, 

que contou que a proposição atendia a solicitação dos moradores do trecho da Rua 14 localiza

do entre a Rua Monteiro Lobato e a Avenida Industrial, no Parque São José, preocupados com 

a alta velocidade com que veículos trafegavam no local. Ao fazerem uso da palavra, dispuse

ram-se a subscrever a matéria os edis Jhony dos Santos Silva, Whelberson Lima Brandão, 

Alexsandro Barbosa da Silva, Flamarion de Oliveira Amaral, Wanderson Manchinha Silva Car

valho, Francisco Rodrigues da Costa e Manoel Conceição de Almeida, que comentou que os 

muitos buracos existentes na referida via pública já representavam não somente redutores de 

velocidade, mas fatores de intrafegailidade. Nessa ocasião, o vereador Francisco Rodrigues da 

Costa ressalvou que a Rua 14 havia recebido nova denominação, de forma que se chamava 

atualmente Av. Luís Brasília. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alber

to Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 400/2021, que foi aprovada pela una

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

reador Rubem Lopes Lima, que destacou a necessidade do bloqueteamento das vias de pe

destres localizadas entre as Ruas E, F, G, H e Coletora 1, no Conjunto Vitória, para a melhoria 

da qualidade de vida nesse bairro. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para 

subscrever a matéria os edis Francisco Rodrigues da Costa, Alexsandro Barbosa da Silva, 

João Francisco Silva, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Jhony dos Santos Silva e Whelber

son Lima Brandão. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 401/2021, que recebeu a 

aprovação unânime dos edis participantes. Logo depois, expôs a discussão a Indicação de au

toria do vereador Rogério Lima Avelino, que ressaltou a importância da construção de passa

gem molhada em todos os cruzamentos das ruas transversais das avenidas principais dos Par

ques Alvorada I e II para a melhor conservação da pavimentação desses cruzamentos. Ao fa

zerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Wanderson Manchinha 

Silva Carvalho, Rubem Lopes Lima, Alexsandro Barbosa da Silva, Mahoel Conceição de Almei- 

r______________
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da, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Terezinha de Oliveira Santos e Jhony dos Santos Silva 

e Whelberson Lima Brandão. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 402/2021, que foi aprovada pela 

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

da unanimidade dos vereadores, momento em que assinalou a necessidade da firmação de 

parceria para a instalação de posto policial, com viaturas, no Povoado Coquelândia, visto que a 

comunidade desse e de povoados adjacentes vinha deparando situação de grande inseguran

ça, em virtude do recrudescimento da criminalidade no local. Ao fazerem uso da palavra, reco

nheceram a gravidade da questão da segurança pública, reafirmaram a disposição de se em

penhar por solução para essa problemática os vereadores Terezinha de Oliveira Santos, Fran

cisco Rodrigues da Costa, Flamarion de Oliveira Amaral, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Ru

bem Lopes Lima, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Manoel Conceição de Almeida, João 

Francisco Silva, Rubem Lopes Lima, Zesiel Ribeiro da Silva, Mareio Renê Gomes de Sousa e 

Alexsandro Barbosa da Silva, que protestou contra omissão do governo estadual quanto à se

gurança pública na zona rural do Município. Nessa ocasião, a vereadora Terezinha de Oliveira 

Santos protestou contra o abandono do posto policial existente no Povoado Petrolina, no que 

foi seguida pelo edil Francisco Rodrigues da Costa, que lembrou que reformara, em vão, esse 

posto policial, que persistia, no entanto, em estado de abandono, a despeito da gravidade da 

problemática da segurança pública na região cortada pela Estrada do Arroz. Nessa oportunida

de, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz argumentou que não eram os postos policiais política 

central da segurança pública prestada pelo Governo do Estado, que mantinha nos bairros da 

cidade e povoados trabalho de ronda policial, mais eficaz que a vigilância exercida em postos 

policiais. Logo depois, o vereador Manoel Conceição de Almeida apresentou livro em que se 

encontravam encadernadas as indicações que havia formulado no mandato anterior, nenhuma 

das quais atendidas, a propósito do que disse estranhar que os edis aliados do governo munici

pal se mobilizassem em cobrança ao governo estadual, mas se calassem quanto à omissão do 

governo municipal no atendimento às proposições que lhe eram formuladas. Em seguida, o edil 

João Francisco Silva comentou que, mais que posto policial, fazia-se necessária a instalação 

de companhia militar na região da Estrada do Arroz, após o que ponderou que seria impossível 

ao Poder Executivo o atendimento a todas as indicações formuladas pela Câmara Municipal, 

mas o fazia na medida das possibilidades, momento em que afirmou que era o prefeito [Fran

cisco de Assis Andrade Ramos] o gestor público que mais obras havia realizado em Imperatriz. 

Ao se pronunciar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, ponderou que o desempenho 

dos edis perante os governos municipal e estadual se condicionava ao modo de articulação de 

cada um, a propósito do que frisou que o próprio exercício do cargo indicava que todos conta

vam com algum traquejo político, de forma que não convinham as críticas mútuas. Ao retomar 

a palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, disse estar certo da boa vontade tan

to do governo municipal quanto do governo estadual na busca de solução para as demandas 

públicas da cidade. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, 

ratnz - MA - CEP: 65901-490
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Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Nfl 403/2021, que recebeu a 

aprovação unânime dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de au

toria da unanimidade dos vereadores, ocasião em que conclamou os colegas edis à conjuga

ção de esforços pela viabilização de assistência médica à comunidade da Estrada do Arroz. Ao 

fazer uso da palavra, a presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, 

Terezinha de Oliveira Santos contou que já estava sendo providenciada a alocação de médico 

para atender na região dessa rodovia. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 404/2021, que foi aprova

da pela unanimidade dos edis participantes. A seguir, expôs a discussão a Moção de Aplauso 

de autoria da unanimidade dos vereadores, oportunidade em que o edil Fabio Hernandez de 

Oliveira Sousa enfatizou a relevância da adoção de medidas voltadas para a regularização fun

diária no Município e região. Nesta ocasião, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, 

também ressaltou a necessidade da medida proposta. Como não se registrasse mais nenhum 

pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Moção 

de Aplauso à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, que recebeu a aprovação 

unânime dos edis participantes. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, abriu inscrições a pronunciamentos no Grande Expediente, quando se inscreveram os edis: 

Flamarion de Oliveira Amaral, Terezinha de Oliveira Santos, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, 

Ricardo Seidel Guimarães e Mareio Renê Gomes de Sousa. Ao se dirigir à Tribuna, o vereador 

Flamarion de Oliveira Amaral lembrou que denunciara, na semana anterior, a falta de medica

mentos e alimentação no Socorrão [Hospital Municipal de Imperatriz - HMI], a propósito do que 

atribuiu a falta de vergonha a emissão de nota pela secretária municipal de Saúde, Mariana Ja- 

les de Sousa, em que o acusava de haver mentido. A esse respeito, o edil Flamarion de Olivei

ra Amaral afirmou que havia demonstrado, comprovadamente, a denúncia que fizera, tanto que 

a formulara ao Ministério Público, ao qual a referida secretária deveria se dirigir caso tivesse a 

intenção de sustentar a versão apresentada em nota oficial. Nessa oportunidade, o vereador 

Flamarion de Oliveira Amaral apontou a necessidade de que a secretária municipal de Saúde, 

Mariana Jales de Sousa, informasse quando seria reparado, novamente, o tomógrafo do HMI. 

Ao se manifestar da Tribuna, a vereadora Terezinha de Oliveira Santos agradeceu a Deus pela 

oportunidade da atuação política, após o que afirmou discordar dos que criticavam o prefeito 

[Francisco de Assis Andrade Ramos] de mal exercício do mandato, visto que vinha se esfor

çando pelo melhor desempenho possível. Ao solicitar aparte, o vereador Mareio Renê Gomes 

de Sousa informou que havia chegado, no dia anterior, carregamento de medicamentos à pasta 

da Saúde municipal, a propósito do que argumentou que a pandemia de covid-19 havia intensi

ficado a demanda por meideação e acrescentou que os exames de tomografia não haviam dei

xado de ser realizados pelo Município. Ao voltar a fazer uso da palavra, a vereadora Terezinha 

de Oliveira Santos apelou para a necessidade de compreensão para o fato de que era excessi

va a demanda por assistência médica que acorria ao Município de cidades de toda a região, de 

modo que não era possível manter pleno atendimento, razão pela qual não admitia críticas in-

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, Imperatriz - MA - CEP: 65901-490
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fundadas ao prefeito. Concedido-lhe aparte, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz afirmou que 

não se justificava que a vereadora Terezinha de Oliveira Santos censurasse os colegas por fa

zer críticas ao prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] e declarou que era infundada tam

bém a alegação do colega Mareio Renê Gomes de Sousa de que era a pandemia a causa da 

falta de medicamentos no HMI, visto que nessa unidade de saúde faltavam insumos básicos 

desde anos atrás, o que atribuiu ao modo de gestão e a esquemas de corrupção. Facultado-lhe 

aparte, o edil Flamarion de Oliveira Amaral afirmou que não se justificava a reiterada falta da 

maior parte dos medicamentos necessários no HMI, a propósito do que comentou que não se 

justificava também a alegação de que as carências verificadas nessa unidade de saúde se de

viam à pandemia de covid-19, visto que faltavam medicamentos básicos, inclusive antibióticos 

no pós-cirurgia. Ao solicitar aparte, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho apelou 

para a vereadora Terezinha de Oliveira Santos por intervenção em favor do jovem motoboy 

Maicon Sousa Ramos, que, após fraturar perna, acometido de fortes dores, fora internado em 

precárias condições no HMI, onde fora preterido no atendimento em favor de paciente que re

cebera visita de parlamentar, após o que atribuiu à falta de sensibilidade a defesa do que ocor

ria no Socorrão, o que certamente não ocorrería caso se tratasse de familiar privado de assis

tência médica apropriada. Ao retomar a palavra, a vereadora Terezinha de Oliveira Santos afir

mou que não fazia distinção entre familiares e não familiares, de modo que se empenhava por 

atendimento da melhor qualidade possível para todos quantos buscassem assistência médica 

no Município. Concedido-lhe aparte, o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa apontou a 

necessidade de que os deputados estaduais e federais destinassem verbas nos Orçamentos 

do Estado e da União para a melhoria da qualidade da assistência médica prestada pelo Muni

cípio. Ao retomar a palavra, a vereadora Terezinha de Oliveira Santos voltou a afirmar que se 

mantinha empenhada em defesa da melhor atenção possível aos pacientes do HMI. Facultado- 

lhe aparte, o edil Manoel Conceição de Almeida frisou a gravidade da denúncia apresentada 

pelo colega Wanderson Manchinha Silva Carvalho de atendimento discriminatório a paciente 

acometido de fortes dores após fraturar perna, a propósito do que a primeira-secretária, Cláu

dia Fernandes Batista, no exercício da presidência, solicitou à Comissão Permanente de Saúde 

e Assistência Social que verificasse a denúncia. Ao se pronunciar no Grande Expediente, o ve

reador Carlos Hermes Ferreira da Cruz comunicou que o governador Flávio Dino [de Castro e 

Costa] visitaria a cidade, na próxima quinta-feira (dia 2), quando faria a entrega de nova sede 

para a Universidade Estadual do Sul do Maranhão - Uemasul, iniciativa cuja relevância enalte

ceu, momento em que acrescentou que o Governo do Estado construía também unidade agrá

ria dessa instituição, assim como novo hospital municipal. A seguir, o edil Carlos Hermes Fer

reira da Cruz citou uma série de diversificadas obras já executadas pelo governo estadual no 

Município nas áreas da educação, da saúde, da infraestrutura, do saneamento e da segurança 

pública, de modo que era a gestão que mais obras havia realizado em Imperatriz, razão pela 

t qual muito o orgulhava o fato de ser aliado do governador Flávio Dino [de Castro e Costa], que

reputava o melhor governador do Brasil. Ao fazer uso da Tribuna, o vereador Ricardo Seidel

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, Imperatriz - MA - CEP: 65901-490
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Guimarães registrou cumprimentos ao senador Roberto [Coleho] Rocha pela criação da Zona 

de Exportação do Maranhão - Zema, iniciativa que em muito beneficiaria a região, por meio de 

inestimável fomento ao desenvolvimento econômico do Estado. Nesta oportunidade, o edil Ri

cardo Seidel Guimarães destacou que o referido parlamentar era também o autor de várias ou

tras iniciativas em prol de Imperatriz, incluindo-se o projeto de construção da Central de Abas

tecimento de Hortifrutigranjeiros - Ceasa, a propósito do que lamentou que o governo municipal 

houvesse transferido a localização desse órgão para área alagadiça, o que implicara a interrup

ção da obra. Instantes depois, o vereador Ricardo Seidel Guimarães contou que, em visita re

cente ao HMI, verificara que todas as cirurgias haviam sido canceladas, por consequência de 

defeito no arco cirúrgico, além da falta de medicamentos básicos e da falta de condições de 

isolamento e da realização de exame para paciente então sob suspeita de haver contraído he

patite, situação que expunha a risco de contágio vários pacientes pós-cirúrgicos. Logo depois, 

o edil Ricardo Seidel Guimarães registrou parabéns à Polícia Militar pelo trabalho de captura do 

serial killer “Lázaro", momento em que externou repúdio à grande mídia hipócrita que trabalha 

sistematicamente pelo descrédito dessa instituição de segurança pública. Neste ínterim, inscrito 

para se manifestar da Tribuna, o vereador Mareio Renê Gomes de Sousa solicitou dispensa da 

palavra. Como nada mais houvesse a tratar, o primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, 

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 Imperatriz, Estado do Maranhão, em

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


