ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO 3a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 15 de fevereiro de 2022, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câ

mara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os vereado

res:

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

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, Terezinha de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão,e o presidente, Amauri Alberto Pereira de

Sousa.

Ausentes: Aurélio Gomes da Silva, Rubem Lopes Lima e Zesiel Ribeiro da Silva.

Verificado quórum regimental, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho procedeu à

leitura dos versículos de 1 a 3 do capítulo 125 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo
depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou aberta a 6aSessão Ordinária
do 3a 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 Wanderson Man

chinha Silva Carvalho solicitou dispensa do procedimento, proposta que foi aceita, quando o
presidente submeteu a votação o referido documento, que foi aprovado pela unanimidade

dos edis participantes. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autori
zou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da correspondên
cia recebida, que incluía o Ofício Na 041/2022-CMI, de 15 de fevereiro, do presidente, Amau

ri Alberto Pereira de Sousa, que convidava os demais vereadores a participarem da Sessão
Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a partir das 8h30min. 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: Moção de Aplauso a atleta Maria Vitória, imperatri-

zense que se destaca na posição de atacante no Fluminense do Rio de Janeiro e foi convo
cada a atuar na Seleção Brasileira Sub-20, representando, em nível nacional e mundial, nos

sa cidade, de autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho; e nove Indicações:
Na 42/2022, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco de
Assis Andrade Ramos, da criação do programa “Primeiro Emprego Municipal”;

ne

43/2022,

de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos,
ao secretário municipal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da
pavimentação asfáltica da Rua Coletora 01, no Conjunto Vitória;

Na 44/2022, de autoria do

vereador Mareio Renê, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário munici
pal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da instalação de rede

de iluminação pública na Vila Jackson Lago, nas imediações do Bairro Bom Jesus;

Na
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prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Educação, José An

tônio Silva Pereira, da construção de escola para atender à demanda da comunidade do
Grande Santa Rita e adjacências, em terreno do antigo Centro Educacional Pedro Ferreira de

Alencar, no Bairro Boca da Mata; Na 46/2022, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da

Silva, ao secretário estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, 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 parceria para a construção de poço artesiano na Bairro

Vila Vitória; Ne 47/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, ao
prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Ser

viços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da firmação de parceria para a construção de

três pontes no riacho Bacuri, uma na Rua Espanha, na Vila Redenção II, outra na Rua 2 Tupy
e outra na Rua Colinas, entre a Avenida Jacob e a Rua Rio Verde, no Bairro Brasil Novo.

(Ressalve-se que fora aprovada a Indicação N° 482, em 2 de setembro de 2021, de autoria

da vereadora Claudia Fernandes Batista, com a mesma solicitação para a Rua Colinas;

n2

48/2022, de autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho, ao prefeito Francisco

de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Trânsito e Transporte, Leandro José

Braga Costa, da firmação de parceria com o DNIT para a instalação de dois redutores de ve
locidade na Rodovia BR-010, em frente ao Centro de Distribuição do Grupo Mateus;

N2

49/2022, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao prefeito Francisco de Assis Andra

de Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Ave

lino Filho, da execução de operação tapa-buracos na Avenida Circular Atlântico, no Parque

Alvorada II; e n2 50/2022, de autoria do vereador Whelberson Lima Brandão, ao governador
Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva,
ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de Infraestrutura e
serviços públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da firmação de parceria para a reforma das

Praças São Miguel e da Viola, no Parque Anhanguera. (Ressalve-se que fora aprovada a In
dicação Na 37, em 23 de fevereiro de 2021, de autoria vereador Carlos Hermes Ferreira da

Cruz, com o mesmo pedido para a Praça da Viola, ao Executivo Municipal.) Imediatamente,
o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, expôs a discussão a Moção de Aplauso de

autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva, que argumentou que a matéria representa
va o reconhecimento da cidade à desportista Maria Vitória, a propósito do que comentou que

eram consideráveis os sacrifícios de atletas que se transferiam para grandes centros, onde
deparavam grandes desafios distantes da família. Como ninguém mais se pronunciasse, o

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Moção de Aplauso a
atleta Maria Vitória, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Instantes de
pois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil Francisco Rodrigues da Costa, obser
vou que reiterava proposição já formulada anteriormente, com vista§,à geração de empregos

z
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para jovens imperatrizenses, a propósito do que contou que já contactara o prefeito Francis

co de Assis Andrade Ramos e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Impera

triz - ACII. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os vereadores
Wanderson Manchinha Silva, Alexsandro Barbosa da Silva, Ricardo Seidel Guimarães, Cláu

dia Fernandes Batista, Terezinha Soares de Oliveira, Whelberson Lima Brandão, Mareio

Renê Gomes de Sousa e Rogério Lima Avelino, que enfatizaram a alta relevância do fomento

à geração de empregos. Nessa ocasião, o vereador Manoel Conceição de Almeida, comen
tou que o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos empregava pessoas indiscriminada

mente para ulterior manipulação política. Como ninguém mais se manifestasse, o presiden
te, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 42/2022, que foi

aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequência, expôs a discussão a Indi
cação de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, subscrita pelo edil Wanderson Manchinha

Silva, que lembrou que o colega autor da matéria financiara drenagem e compactação do
solo da via pública objeto da Rua Coletora 01, no Conjunto Vitória, onde se verificava agora a
necessidade de pavimentação.

Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação n2 43/2022,
que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participantes.

Imediatamente, expôs a

discussão a Indicação de autoria do vereador Mareio Renê Gomes de Sousa, que frisou a im
portância da instalação de rede de iluminação pública na Vila Jackson Lago (nas imediações
do Bairro Bom Jesus) para a segurança pública no local. Como ninguém mais se manifestas

se, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação
n244/2022,

que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a

discussão a Indicação de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, que lamentou a
desativação do Centro Educacional Pedro Ferreira de Alencar, no Bairro Boca da Mata, onde

havia carência de oferta de vagas, e frisou a necessidade da construção de nova escola no
local para atender à demanda da comunidade do Grande Santa Rita e adjacências, em terre

no do antigo. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria
os edis Jhony dos Santos Silva, Whelberson Lima Brandão e Wanderson Manchinha Silva.

Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira
de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 45/2022, que recebeu a aprovação unânime

dos edis participantes. Logo depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador
Alexsandro Barbosa da Silva, subscrita pela vereadora Cláudia Fernandes Batista, que res

saltou a necessidade da construção de poço artesiano na Bairro Vila Vitória para a melhoria
da qualidade de vida da população desse bairro. Ao fazer uso da palavra, o vereador Manoel

Conceição de Almeida solicitou permissão para subscrever a matéria o edil Manoel Concei
ção de Almeida. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira
de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 46/2022, que foi aprovada pela unanimidade

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

Jhony dos Santos Sjlva, que assinalou a relevância, para a meliípria da-qualidade de vida da
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comunidade do Bairro Brasil Novo, da construção de três pontes no riacho Bacuri, uma na
Rua Espanha, na Vila Redenção II, outra na Rua Tupy e mais uma na Rua Colinas, entre a

Avenida Jacob e a Rua Rio Verde. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para

subscrever a matéria os edis Whelberson Lima Brandão, Carlos Hermes Ferreira da Cruz,
Cláudia Fernandes Batista e Fabio Hernandez de Oliveira Sousa. Nessa oportunidade, o ve

reador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, lamentou que, ao invés do diálogo, que promovia
parcerias, o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos se empenhasse por fazer críticas ao

governo estadual.

Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente,

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Nfi47/2022, que recebeu a

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

autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva, que advertiu para os riscos representados
pelo intenso fluxo de veículos e pedestres na Rodovia BR-010, em frente ao Centro de Distri
buição do Grupo Mateus, onde já haviam ocorrido acidentes fatais, de forma que se fazia ur

gente a necessidade da instalação de dois redutores de velocidade. Ao fazerem uso da pala
vra, dispôs-se a subscrever a matéria o edil Whelberson Lima Brandão. Nesta ocasião, o ve

reador João Francisco Silva comentou que votaria favoravelmente à proposição, mas sob a
ressalva de que o local apontado se localizava no município de Davinópolis. Como ninguém
mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a
Indicação n“ 48/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. A seguir,
expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, que enfatizou a
necessidade da execução de operação tapa-buracos na Avenida Circular Atlântico, no Par

que Alvorada II, para a melhoria da qualidade do trânsito nessa via pública. Ao fazerem uso
da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Jhony dos Santos Silva
e Whelberson Lima Brandão. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o pre

sidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 49/2022, que

recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Imediatamente, expôs a discussão a
Indicação de autoria do vereador Whelberson Lima Brandão, que assinalou a importância da

reforma das Praças São Miguel e da Viola, no Parque Anhanguera, para a melhoria da quali

dade de vida da comunidade desse bairro. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão
para subscrever a matéria os edis Manoel Conceição de Almeida, Jhony dos Santos Silva,

Rogério Lima Avelino, Cláudia Fernandes Batista, Terezinha de Oliveira Santos, Flamarion
de Oliveira Amaral e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Nesta oportunidade, o vereador

Carlos Hermes Ferreira da Cruz comentou que, objeto de proposição anterior de sua autoria,
a matéria se encontrava em vias de ser atendida por meio do deputado estadual Marco Auré
lio da Silva Azevedo.

Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto

Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação ns 50/2022, que foi aprovada pela unani

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

sa, anunciou a Ordem do Dia, que constava de

primeira discussão e votação do Projeto de

Lei Complementar N° 007/2021, de autoria do Poder Executivo! queJlDispõe sobre a criação
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do Fundo Municipal de Segurança Pública e do Conselho Municipal de Segurança Pública e
dá outras providências.” Em seguida, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autori

zou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da matéria cons

tante da Ordem do Dia, que incluía Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Cons
tituição, Justiça e Redação, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

favorável à referida

matéria. Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, expôs a primeira dis

cussão o Projeto de Lei Ordinária Na 007/2022, quando repassou a palavra ao relator da ma
téria, João Francisco Silva, que enfatizou a relevância da proposição, inédita, para a segu

rança pública e o bem-estar da população imperatrizense. Como ninguém mais se pronunci
asse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a primeira votação nominal o

Projeto de Lei Ordinária n2007/2021, que recebeu a aprovação unânime dos vereadores par

ticipantes, na seguinte ordem: Francisco Rodrigues da Costa, João Francisco Silva, Fabio
Hernandez de Oliveira Sousa, Mareio Renê Gomes de Sousa, Adhemar Alves de Freitas Jú
nior, Wanderson Manchinha Silva, Flamarion de Oliveira Amaral, Manoel Conceição de Al

meida, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Rogério Lima Avelino, Jhony dos Santos Silva,

Whelberson Lima Brandão, Alexsandro Barbosa da Silva, Ricardo Seidel Guimarães, Terezi-

nha Soares de Oliveira, Antonio Silva Pimentel, Cláudia Fernandes Batista e Amauri Alberto
Pereira de Sousa. Neste ínterim, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, explicou

que participavam da Sessão on Une os vereadores Alexsandro Barbosa da Silva e Ricardo
Seidel Guimarães, que representavam a Casa em cidades do interior.

Instantes depois, o

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, abriu inscrições a pronunciamentos no Grande
Expediente, quando se inscreveram os edis: Antonio Silva Pimentel, Flamarion de Oliveira
Amaral, Manoel Conceição de Almeida, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Carlos Hermes

Ferreira da Cruz, Adhemar Alves de Freitas Júnior e Wanderson Manchinha Silva Carvalho.
Ao se dirigir à Tribuna, o vereador Antonio Silva Pimentel se declarou feliz com o anúncio fei

to pelo governador Flávio Dino [de Castro e Costa de que executaria a pavimentação de trin
ta quilômetros de vias públicas em Imperatriz, medida que julgou oportuna, ante a impossibili

dade de o Município arcar com todo o custo necessário à recuperação das ruas da cidade, as

quais haviam sido bastante prejudicadas pelas fortes chuvas que se haviam abatido sobre a
cidade, pelo que agradeceu ao governador. A seguir, o edil Antonio Silva Pimentel se disse

feliz também com a pactuação pelo prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, junto ao sin
dicato da categoria, do pagamento do piso salarial nacional dos educadores, a propósito do

que afirmou que era o atual gestor local o que mais benefício proporcionara ao ensino públi
co na cidade, onde reformara todas as escolas públicas. Ao se manifestar no Grande Expe

diente, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral lembrou que os servidores da área da saúde

haviam requerido ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos reforma do Plano de Car
gos e Salários, reivindicação que agora reiteravam, aguardando reajuste salarial justo. Em

seguida, o edil Flamarion de Oliveira Amaral lamentou que o Município ainda não oferecesse,
no âmbito do Programa de Saúde da Mulher, os procedimentc^cirúigieos^a laqueadura e

_______________ VT
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vasectomia, pelos quais ansiavam muitas ciadadãs imperatrizenses. Nesta ocasião, o verea

dor Flamarion de Oliveira Amaral lamentou que “terroristas” nomeados pelo prefeito [Francis
co de Assis Andrade Ramos] se ocupavam em atacá-lo em virtude das denúncias que fazia

da falta de insumos básicos no “Socorrão” [Hospital Municipal de Imperatriz - HMI], a exem
plo da falta de materiais para a realização de curativo em braços de paciente amputado. Ao

solicitar aparte, o vereador Wanderson Manchinha Silva atestou que era de fato grande a de
manda pelos procedimentos cirúrgicos da laqueadura e vasectomia. Ao retomar a palavra, o

vereador Flamarion de Oliveira Amaral procedeu à leitura de nota em que a Secretaria Muni
cipal de Saúde - Semus negava que houvesse faltado insumos para curativo em braços de

paciente amputado, após o que reafirmou que faltara sim os referidos insumos. Ao fazer uso

da Tribuna, o vereador Manoel Conceição de Almeida lamentou a situação vivida pelos mora
dores do Colina Park, que sofriam a decepção de ver frustrado o sonho da casa própria, ao

vê-lo inviabilizado pela inadequação da localização desse residencial, em área de planície
fluvial, realidade evidenciada pela elevação do nível do rio Tocantins por consequência das

fortes chuvas que haviam caído sobre a cidade. A esse respeito, o edil Manoel Conceição de
Almeida protestou contra a omissão da empresa Casa e Terra Empreendimentos quanto aos
prejuízos causados às famílias moradoras do referido bairro, a propósito do que observou

que, ao conceder a licença de criação e comercialização do Colina Park, a Prefeitura se tor
nara corresponsável pelo problema deparado pela comunidade desse bairro.

Ao voltar a fa

zer uso da Tribuna, o vereador Manoel Conceição de Almeida lamentou que vereador da

base aliada ao prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] houvesse tachado de “chiqueiro"
o Centro Educacional Darcy Ribeiro, reformada pela Prefeitura. Logo depois, o edil Manoel

Conceição de Almeida comentou que as precárias condições em que se encontravam as vias
públicas de Imperatriz, após as chuvas que haviam se abatido sobre a cidade, era conse

quência da má qualidade da pavimentação então já existente, visto que, em municípios onde
havia asfaltamento de boa qualidade, não se dera o problema verificado no Município. Ao se

pronunciar no Grande Expediente, o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa contou via
gem a Brasília, onde visitara o senador Weverton Rocha [Marques de Sousa], cuja candidatu

ra ao governo do Estado apoiava. Nesta oportunidade, o edil Fabio Hernandez de Oliveira
Sousa declarou que mantinha sua candidatura a parlamentar federal, a propósito do que ob
servou que havia mais de dez anos Imperatriz não contava com representante da Câmara

dos Deputados, a propósito do que frisou que sua família sempre exercera assistência social
no Município e região, prática que pretendia incrementar no exercício do cargo pleiteado no
Congresso Nacional. Facultado-lhe aparte, o vereador Manoel Conceição de Almeida per

guntou ao colega Fabio Hernandez de Oliveira Sousa o que, uma vez eleito deputado federal,
diria ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos sobre o descaso deste para com a cida
de. Ao retomar a palavra, o edil Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, respondeu que não via

descaso do prefeito para com Imperatriz, visto que, ante a falta de apoio político, este se em
penhava pela viabilização de verbas para aexecução ddobras^-serviços públicos demanda-

Rua Simplício Mqjbra, 1 lífcsCentro, Imperatriz - MA - CEP: 65901-490

7

IKHW.KW’*0

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

dos no Município. Ao solicitar aparte, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz declarou
que o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos não contava com a confiabilidade neces

sária à alocação de recursos pelo governo estadual, que trabalhava diretamente na realiza
ção de obras na cidade. Ao voltar a fazer uso da Tribuna, o edil Fabio Hernandez de Oliveira

Sousa opinou que se pautaria por atuação política que se colocasse acima das divergências
político-ideológicas, em prol da priorização do interesse público municipal. Ao fazer uso da

Tribuna, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz contou que visitara, dias atrás, a Aldeia

Amazonas, no Bairro Amazonas, composta de indígenas Guajajaras, cuja terra era objeto de
litígio, a propósito do que lamentou as condições de vida sub-humanas em que viviam essa

comunidade, que sofria carência de moradias minimamente apropriadas e de até de alimen

tação. A esse respeito, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz declarou que requereria a
atenção da Funai e da Prefeitura à referida comunidade, cuja causa seria objeto de audiência

pública a ser realizada pela Câmara Municipal. Instantes depois, o vereador Carlos Hermes
Ferreira da Cruz reclamou da situação de precariedade em que se encontrava a infraestrutu

ra do Conjunto Residencial Dom Affonso Felippe Gregory para o que também requereria pro
vidências ao Poder Executivo municipal. A seguir, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz se

reportou a visita do governador Flávio Dino [de Castro e Costa] a Imperatriz, onde entregara
viaturas à Polícia Militar e anunciara a execução de obras de pavimentação de trinta quilôme

tros de ruas, além de muitas ações do governo estadual em andamento em Imperatriz. Con
cedido-lhe aparte, o vereador Mareio Renê Gomes de Sousa registrou cumprimentos ao Go

verno do Estado pelas obras e serviços públicos que vinham sendo levados a efeito no Muni
cípio. Por fim, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz declarou-se feliz com o crescimento do
índice de aprovação popular à candidatura ao governo estadual do vice-governador Carlos

[Orleans] Brandão [Júnior]. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Adhemar Al
ves de Freitas Júnior declarou que pretendia também se lançar candidato a deputado federal,

mas no momento pretendia dar voz aos anseios do povo, então à volta com as precárias con

dições em que se encontravam muitas vias públicas da cidade, o que se refletia em extensa
insatisfação popular para com a gestão pública municipal, do que deduziu que a cidade co

metera um erro ao reeleger o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos. A esse respeito, o
edil Adhemar Alves de Freitas Júnior declarou que a cidade já se cansara de promessas não

cumpridas, a propósito do que questionou qual seria o real planejamento e verbas da Secre

taria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Sinfra, após o que protestou contra a
omissão do Poder Executivo para com os graves problemas com que se deparava a cidade.

Nessa perspectiva, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior lamentou que a gestão muni
cipal ainda recorresse a ultrapassadas práticas eleitoreiras, como a da execução de obras e
asfaltamento e piçarramento em períodos eleitorais.

Facultado-lhe aparte, o edil Manoel

Conceição de Almeida comentou que mais uma vez o governo municipal tentava usar o Con
junto Residencial JK com fins eleitoreiros, enquanto a empresa responsável pela obra reco

nhecia que a respectiva verba era insuficiente, após o que jeonsid^retí deplorável que a única
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obra da Prefeitura fosse a da execução de operação tapa-buracos. Ao voltar a fazer uso da

Tribuna, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior lamentou que as vias públicas da cida
de se encontrassem em péssimas condições, denunciou que proprietários de veículos loca
dos para Prefeitura desde bastante tempo não recebia o pagamento devido, a propósito do

que julgou também lastimável que credores tivessem medo de fazer cobranças ao governo
municipal. Por fim, o edil Adhemar Alves de Freitas Júnior registrou pesar pelo falecimento

da matriarca da família Ribeiro, tradicional família imperatrizense que contava décadas de
contribuição à história da cidade. A seguir, o vereador Ricardo Seidel Guimarães registrou
pesar pelo falecimento, no dia anterior, da vereadora por Açailândia - MA, Robenha Maria

Sousa Pereira de Jesus. Neste ínterim, inscrito para se manifestar da Tribuna, o vereador
Wanderson Manchinha Silva, solicitou dispensa da palavra.

Como nada mais houvesse a

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

da Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 15 de fevereiro de 2022.
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