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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 3a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 3 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. Participou a unanimida

de dos 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, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Amaral, Francisco Ro

drigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel Conceição de Al

meida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Rogério 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. Verificado quórum regimental, o vereador Ricardo Seidel Guimarães procedeu à 

leitura dos versículos de 1 a 6 do capítulo 62 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo 

depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou aberta a 2aSessão Ordi
nária 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 Francis

co Rodrigues da Costa 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. Nesta ocasião, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, anunci

ou a entrega de Moção de Felicitação ao presidente da Associação Comercial e Industrial de 

Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, momento em que repassou a palavra à cerimonialista 

Andreia Sraiva Epifânio, que procedeu à leitura de breve histórico das realizações dessa enti

dade em prol do desenvolvimento da cidade. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, assinalou a relevância da atuação da ACII para a geração de emprego e renda e o 

crescimento socioeconômico do Município, após o que convidou à frente do Plenário o presi
dente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, para re

ceber a Moção de Felicitação outorgada. Ao se dirigir à Tribuna, o presidente da Associação 

Comercial e Industrial de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, frisou que as realizações da 

ACII se deviam ao trabalho de sucessivas gerações de empreendedores que se dispuseram a 
construir uma entidade que se constituísse em referência regional em termos de movimento as- 

sociativista participante e comprometido com o desenvolvimento regional. Nesta oportunidade, 

o presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, 
reclamou da dificuldade com que essa entidade se deparava atualmente para estabelecer diá

logo com o Poder Executivo. A esse respeito, o presidente da Associação Comercial e Industri

al de Imperatriz, Edmar de Oliveira Nabarro, lamentou que os setores produtivos fossem des

considerados pela administração pública municipal, a propósito do que ayalipu que essa postu-.
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ra significava “desprezar a galinha dos ovos de ouro”. Ao fazer uso da Tribuna o vice-presiden

te da ACII, Sérgio Nahuz Godinho, agradeceu aos edis pela concessão da condecoração em 

reconhecimento da atuação propositiva dessa entidade em favor do desenvolvimento local. Ao 

se manifestar da Tribuna, o vereador Ricardo Seidel Guimarães enfatizou o empenho e a criati

vidade que se encontravam contidos no esforço da ACII por contribuir com a superação da re

tração econômica causada pela pandemia de covid-19. Nesta ocasião, o edil Ricardo Seidel 

Guimarães protestou contra a exclusão dos setores produtivos das discussões sobre projetos 

públicos pertinentes ao desenvolvimento socioeconômico de Imperatriz, momento em que ad

vertiu para a necessidade de dispensar a devida atenção aos setores produtivos, visto que 

eram os geradores de emprego e renda e, assim, dos recursos com que se mantinham os po

deres públicos. Ao se pronunciar, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz frisou a importân

cia da missão exercida pela ACII no processo histórico de desenvolvimento socioeconômico de 

Imperatriz, que se tornara a cidade pujante da atualidade, após diversos ciclos econômicos, em 

boa parte por meio das ações institucionais da referida entidade. Nesta ocasião, o edil Flamari- 

on de Oliveira Amaral manifestou aos diretores da ACII boa sorte, firmeza e perseverança em 

suas atividades, após o que lamentou os empecilhos que por vezes interpunham os poderes 

públicos à iniciativa privada e apontou a necessidade de maior compreensão para com os seto

res produtivos. Ao se dirigir à Tribuna, o diretor para Assuntos do Turismo da ACII, Denilson 

Passos Borges, destacou a importância da cadeia produtiva para a geração de emprego e ren
da e o financiamento dos poderes públicos, após o que agradeceu à Câmara Municipal pelo re
conhecimento da valia da atuação da ACII. Ao fazer uso da Tribuna, o diretor para assuntos da 

saúde da ACII, Alair Batista Firmiano, frisou a importância da atuação da ACII para o enfrenta- 

mento da retração econômica gerada pela pandemia de covid-19, após o que agradeceu aos 

vereadores pela outorga da Moção de Felicitação. Nesta oportunidade, o edil Fabio Hernandez 

de Oliveira Sousa externou cumprimentos aos representantes da ACII presentes pela passa

gem do aniversário de 62 anos de fundação da ACII. Ao retomar a palavra, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, ressaltou a relevância da geração de emprego e renda para 

o desenvolvimento socioeconômico, a propósito do que apontou a necessidade de maior equa- 

nimidade na legislação pertinente à regulamentação dos setores produtivos. Na sequência, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fer
nandes Batista, a proceder à leitura da correspondência recebida, que incluía o Ofício Cir

cular Na 021/2022, de 1a de fevereiro, do coordenador do Núcleo de Educação Permanente em 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Manoel Alves Pereira, que convidava a participar de 
aula inaugural e solenidade de entrega de certificados do Curso de Aperfeiçoamento em Edu

cação Popular dessa secretaria, no dia 4 seguinte, às 9 horas, no auditório da Faculdade de 

Imperatriz - Pacimp Wyden. Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, 

autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Bat^a^a^roçeder à leitura do Expedi- 
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ente da Casa, que constava da apresentação e encaminhamento à Comissão Permanente 

de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Resolução Nfi 01/2022, que “Altera os arti

gos 138 e 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imperatriz”, de autoria dos verea

dores Adhemar Alves de Freitas Junior, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Manoel Con

ceição de Almeida. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, deter

minou o encaminhamento da mencionada matéria à referida Comissão Permanente. Na se

quência, 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 à nova 

Mesa Diretora do Poder Judiciário Maranhense, na pessoa do presidente, desembargador Pau

lo Velten, do vice-presidente, desembargador Ricardo Dualibe, e do corregedor geral, desem

bargador Froz Sobrinho, de autoria de todos os vereadores deste Parlamento; e de sete Inidca- 

ções: Nc 08/2022, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito Francisco 

de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigo- 
mar Costa Avelino Filho, da construção de praça com quadra de esportes em frente à Igreja 

Católica do Povoado São Félix, na Estrada do Arroz; Na 09/2022, de autoria do vereador Alex- 

sandro Barbosa da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário muni

cipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, da construção de creche no bairro Habitar Bra

sil; Na 10/2022, de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis An

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

Avelino Filho, da pavimentação asfáltica das Ruas Coletora I, III, IV e V, na Vila Vitória; Nfi 
11/2022, 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, e ao superintendente da 8a superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimen

to dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Celso Adriano Costa Dias, da firmação de parce

ria para pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, das Ruas Três Marias, Jupiá e das 

Furnas, no Parque Santa Lúcia; Na 12/2022, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao 
governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário estadual de Educação, Felipe Costa 

Camarão, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Educa

ção, José Antônio Silva Pereira, da firmação de parceria para a construção de escola em área 
inutilizada do posto de saúde da Vila Lobão, na Rua João Lisboa; nq 13/2022, de autoria do ve
reador Wanderson Manchinha Silva Carvalho, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, 

e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

recuperação e asfaltamento, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua do Arame, no Bairro 
Vilinha; e Nfl 14/2022, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, ao prefeito 

Francisco de Assis Andrade Ramos, da formulação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de 
as empresas operadoras de transporte de passageiros po/aplicativos (UBER, 99 e outros) pb§-
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suírem matriz ou filial na cidade. Imediatamente, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 
Sousa, expôs a discussão a Moção de Cumprimentos à nova Mesa Diretora do Poder Judiciá
rio Maranhense, momento em que o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa declarou 
que a Moção de Cumprimentos se dava em reconhecimento da honrosa proposta dos recém- 
eleitos integrantes da mesa diretora do Poder Judiciário maranhense de colocar esse poder 

efetivamente a serviço dos jurisdicionados. Como ninguém mais se pronunciasse, o presi

dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Moção de Cumprimentos em 
Pauta, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Instantes depois, expôs a 

discussão a Indicação de autoria do edil Francisco Rodrigues da Costa, que afirmou a deter

minação de persistir em reiterar a proposição de construção de praça e quadra de esportes no 

Povoado São Félix, em favor de melhoria da qualidade de vida da comunidade dessa povoa- 

ção. Ao fazer uso da palavra, o edil Alexsandro Barbosa da Silva se dispôs a subscrever a 

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

Sousa, submeteu a votação a Indicação n208/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos 

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

Alexsandro Barbosa da Silva, que enfatizou a necessidade da construção de creche no Bairro 
Habitar Brasil. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria 

os edis Rubem Lopes Lima, Cláudia Fernandes Batista, Rogério Lima Avelino, Adhemar Alves 

de Freitas Júnior e Manoel Conceição de Almeida. Como não se registrasse mais nenhum 

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

dicação Na 09/2022, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participantes. Ime

diatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Rubem Lopes Lima, que 

reclamou da carência de pavimentação nas vias públicas na Vila Vitória, onde propunha o as- 

faltamento das Ruas Coletora I, III, IV e V, nesse bairro. Ao fazer uso da palavra, o edil Alex

sandro Barbosa da Silva se dispôs a subscrever a matéria. Como ninguém mais se manifes

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

n-10/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ato contínuo, expôs 

a discussão a Indicação de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que assinalou a rele

vância da pavimentação asfáltica (com meios-fios e sarjetas) das Ruas Três Marias, Jupiá e 

das Furnas, no Parque Santa Lúcia, para a melhoria da qualidade do trânsito nessa comunida
de. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis 
Aurélio Gomes da Silva, Cláudia Fernandes Batista, Jhony dos Santos Silva, Adhemar Alves de 

Freitas Júnior e Mareio Renê Gomes de Sousa. Como não se registrasse mais nenhum pro

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

ção nc 11/2022, que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Logo depois, ex

pôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, que destacou a 

necessidade da construção de escola na Vila Lobão, onde já hayja-dtSponível terreno inutiliza- 
xr //l C\
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do em posto de saúde. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria 

os edis Rubem Lopes Lima, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Whelberson Lima Bran

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

submeteu a votação a Indicação NE12/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos edis 

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

derson Manchinha Silva Carvalho, que advertiu que eram precárias as condições de conserva

ção da Rua do Arame, no Bairro Vilinha, a qual se encontrava na iminência de se tornar intrafe- 

gável. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis 

Rogério Lima Avelino, Alexsandro Barbosa da Silva, Rubem Lopes Lima e Manoel Conceição 
de Almeida, que protestou contra a omissão do prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] 

ante o grande desgaste verificado nas vias públicas de Imperatriz, a despeito da existência de 

fábrica no Município. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N213/2022, que recebeu 

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

de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, que contou que a proposição 

atendia a reclamos dos motoristas de veículos de transporte de passageiros operados por meio 

de aplicativos, que deparavam dificuldade para formular demandas às empresas desse seg

mento. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Manoel 

Conceição de Almeida, Alexsandro Barbosa da Silva e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. 
Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, sub

meteu a votação a Indicação N214/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos edis parti

cipantes. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, abriu inscrições a 

pronunciamentos no Grande Expediente, quando se inscreveram os edis: Aurélio Gomes da 
Silva, Manoel Conceição de Almeida, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Carlos Hermes 

Ferreira da Cruz. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Aurélio Gomes da Sil

va informou que, por intermédio do deputado federal Bira do Pindaré [Ubirajara do Pindaré Al

meida Sousa], obtivera verbas consideráveis para a Universidade Estadual da Região Tocanti- 

na do Maranhão - UemaSul, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mara

nhão - IFMA - e o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - lema, 

que teria na cidade escola de tempo integral. Ao solicitar aparte, o vereador Wanderson Man

chinha Silva Carvalho se declarou feliz com os benefícios que o deputado federal Bira do Pin
daré [Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa] vinha viabilizando para Imperatriz. Ao retomar a pa
lavra, o edil Aurélio Gomes da Silva reclamou das más condições em que se encontravam as 

vias públicas de Imperatriz, a propósito do que comunicou que convidaria a prestar esclareci
mentos a esse respeito o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar 

Costa Avelino Filho. Nessa perspectiva, o vereador Aurélio Gomes da Silva estimou que seriam 

necessários recursos da ordem de trezentos mill^^^ejeais par^^recuperação das ruasjte^ 
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Imperatriz, a propósito do que denunciou que as verbas alocadas para o Município não eram 
devidamente aplicadas, de modo que os deputados representantes da região já não confiavam 

no prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos], A seguir, o edil Aurélio Gomes da Silva elen- 

cou uma série de obra executadas pelo Governo do Estado no Município, tais como a Caso do 

Idoso, a Casa da Mulher Maranhense e a pavimentação de diversas vias públicas. Ao se mani

festar da Tribuna, o edil Manoel Conceição de Almeida comentou que, embora viesse conse

guindo eleger quatro vereadores desde o início do século, a região do Bairro Santa Rita não 

contava com as necessárias obras de infraestrutura. A esse respeito, o vereador Manoel Con

ceição de Almeida lamentou que edis situacionistas se omitissem quanto a suas atribuições fis- 

calizatórias do Poder Executivo, em prejuízo de obras públicas e da qualidade de vida das co

munidades dos bairros do Município. Logo depois, o edil Manoel Conceição de Almeida infor
mou que, juntamente com os colegas Adhemar Alves de Freitas Júnior e Wanderson Manchi- 

nha Silva Carvalho, apresentariam programa televisivo (“Por Um Triz”) em que denunciariam, 

com maior alcance, deficiências da gestão pública municipal. Nesta oportunidade, o vereador 

Manoel Conceição de Almeida declarou que os apresentadores do referido programa adotariam 

a precaução de documentar todas as denúncias a ser veiculadas, com vistas a evitar a impetra - 

ção de ações judiciais pelo prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] contra o programa. 

Neste ínterim, inscritos para se manifestar da Tribuna, os vereadores Wanderson Manchinha 

Silva Carvalho e Carlos Hermes Ferreira da Cruz solicitaram 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 3 de 

fevereiro de 2022.
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