
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 8o PERÍODO DA 18a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 13 de agosto de 2020, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câ

mara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Compareceram os ve

readores: Adelino Oliveira Guimarães, Aurélio Gomes da Silva, Carlos Hermes Ferreira da 

Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, José Arimatheia Pereira de Castro, Manoel 

Conceição de Almeida, Maria de Fátima Lima Avelino, Maura Rogéria Rodrigues Barroso 

Santos, Pedro Ferreira Gomes, Ricardo Seidel Guimarães, Terezinha de Oliveira Santos, 

Zesiel Ribeiro da Silva e o presidente, José Carlos Soares Barros, conforme registro em li

vro de presença específico. Ausentes: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, Antonio Silva Pimentel, Francisco Rodrigues da Costa, Hamilton Miran

da de Andrade, João Francisco Silva, Maria Telma de Sousa Rocha Silva e Paulo Roberto 

Cardoso da Silva. Neste ínterim, o presidente, José Carlos Soares Barros, declarou que a 

Pauta da Sessão se resumia à entrega de Moção Honrosa a policiais militares Eduardo de 

Sousa Sipião e Clayton Bezerra Silva. Nesta ocasião, o presidente, José Carlos Soares 

Barros, comentou que realização das sessões vinha sendo prejudicada pela ausência ren i

tente de alguns vereadores, momento em que observou que o edil Hamilton Miranda de 

Andrade não vinha participando em virtude de seqüelas da covid-19, a propósito do que 

raciocinou que aqueles que se encontrassem impossibilitados de comparecer à Casa de

veriam tomar parte nas sessões pelo meio virtual. Logo depois, o edil José Arimatheia Pe

reira de Castro solicitou ao presidente, José Carlos Soares Barros, que colocasse em 

Pauta as Indicações apresentadas nos últimos dias. Verificado quórum regimental, o cape

lão Edinaldo Melo procedeu à leitura dos versículos de 1 a 8 do Salmo 34 da Bíblia Sagra

da. IVa seqüência, o presidente, José Carlos Soares Barros, decíarou aberta a 3® Sessão 

Ordinária do 8a Período da 18a Legislatura e autorizou o primeiro-secretário, Ricardo Sei

del Guimarães, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, ocasião em que os verea

dores José Arimatheia Pereira de Castro e Fabio Hernandez de Oliveira Sousa solicitaram 

dispensa do procedimento, proposta que foi aceita, quando o presidente submeteu a vota

ção o referido documento, que foi aprovado pela unanimidade dos edis presentes. Na se

qüência, o presidente, José Carlos Soares Barros, autorizou o primeiro-secretário, Ricardo 

Seidel Guimarães, a proceder à leitura da correspondência recebida, quando este infor

mou que não a havia. Instantes depois, o presidente, José Carlos Soares Barros, anunciou 

a entrega de Moção Honrosa, concedida por iniciativa do vereador Adelino Oliveira Guima

rães, aos policiais militares Eduardo Sousa Sipião e Clayton Bezerra Silva, do 3Q e 10B Ba

talhões, respectivamente, pelo ato de bravura e ação heróica de resgatar criança de três 

anos e jovem de 17 que se encontravam em veículo submersc
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chão - MA, em 24 de julho passado. Nesta oportunidade, o presidente, José Carlos Soares 

Barros, convidou à frente do Plenário os referidos policiais e o autor da proposição para 

proceder à entrega da honraria. Ao se dirigir à Tribuna, o policial militar Eduardo Sousa Si- 

pião agradeceu pelo reconhecimento da ação realizada. Ato contínuo, o presidente, José 

Carlos Soares Barros, autorizou o primeiro-secretário, Ricardo Seidel Guimarães, a proce

der à leitura do Expediente da Casa, que constava da apresentação e encaminhamento à 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação dos Projetos de: Lei Ordinária 

Na 032/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Go

verno do Município de Imperatriz para o período de 2018/2021 - PPA"; Lei Ordinária Na 

034/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração 

e execução da Lei Orçamentária de 2021 - LDO e dá outras providências” . Instantes de

pois, o presidente, José Carlos Soares Barros, determinou o encaminhamento das menci

onadas matérias à referida Comissão Permanente. Na seqüência, o presidente, José Car

los Soares Barros, autorizou o primeiro-secretário, Ricardo Seidel Guimarães, a dar pros

seguimento à leitura do Expediente da Casa, que abrangia, ainda, a apresentação, discus

são e votação de cinco Indicações: Na 123/2020, de autoria do vereador Pedro Ferreira 

Gomes, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário estadual de Infraes- 

trutura, Clayton Noleto Silva, e aos deputados estaduais Marco Aurélio da Silva Azevedo e 

Rildo de Oliveira Amaral, da viabilização de recursos para a pavimentação asfáltica, com 

meios-fios e sarjetas, das Ruas Estrela da Manhã e 6, no Bairro João Paulo II; Na 

126/2020, de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, ao deputado federal 

André Fufuca, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, em caráter de urgência, 

da viabilização de recursos para a construção de ponte de concreto no riacho Bacuri, na 

Rua Paulo Afonso, no Jardim São Luís (ressalve-se que fora aprovada a indicação de Na 

356/2019, em 9 de outubro de 2019, de autoria do vereador Pedro Ferreira Gomes, com o 

mesmo pedido); Na 128/2020, de autoria dos vereadores Aurélio Gomes da Silva e Manoel 

Conceição de Almeida, ao secretário de estado de infraestrutura Clayton Noleto Silva, ao 

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

Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da realização de parceria para a recupe

ração asfáltica, com meios-fios e sarjetas, da Rua 13, no Parque São José; N2 130/2020, 

de autoria do vereador José Arimatheia Pereira de Castro, ao governador Flávio Dino de 

Castro e Costa, ao secretário de estado de /nfraestrutura, Cfayton Noleto Silva, e aos de

putados estaduais Marco Aurélio da Silva Azevedo e Rildo de Oliveira Amaral, da recupe

ração asfáltica, com meios-fios e sarjetas, das Ruas Três e Rio Branco, com drenagem na 

Rua Três, bem como da pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, das Ruas Pro-
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jetada 1, Rafael de Almeida Ribeiro, Nove e Nova, tal como a retirada de camada vegetal 

em todas essas vias, focalizadas no Bairro Bacurí; e N2 13 1 /2 0 2 0 , de autoria do vereador 

Ricardo Seidel Guimarães, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário de 

estado de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, ao deputado estadual do 

Maranhão, Rildo de Oliveira Amaral e ao prefeito municipal de Imperatriz, Francisco de 

Assis Andrade Ramos, da realização de parceria para a instalação de um posto policial no 

Condomínio Residencial Jardim das Oliveiras. Neste ínterim, o presidente, José Carlos 

Soares Barros, informou que fora retirada da Pauta, por solicitação do autor, Francisco 

Rodrigues da Costa, a Indicação Na 1 2 2 /2 0 2 0 . Imediatamente, o presidente, José Carlos 

Soares Barros, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Pedro Ferreira Go

mes, que contou que a matéria atendia a reivindicação da comunidade do Jardim João 

Paulo, onde se verificava grande carência de obras públicas. Ao fazerem uso da palavra, 

dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Adelino Oliveira Guimarães, Maura Rogéria 

Rodrigues Barroso Santos e Aurélio Gomes da Silva. Como ninguém mais se pronuncias

se, o presidente, José Carlos Soares Barros, submeteu a votação a Indicação N2 

12 3 /2 0 2 0 , que foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Instantes depois, expôs 

a discussão a Indicação de autoria do edil Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, que decla

rou que a proposição traduzia reclamo da população do Jardim São Luís. Ao fazerem uso 

da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os vereadores Adelino Oliveira Guima

rães e Pedro Ferreira Gomes. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, José 

Carlos Soares Barros, submeteu a votação a Indicação Na 1 2 6 /2 0 2 0 , que foi aprovada pela 

unanimidade dos edis presentes. A seguir, expôs a discussão a Indicação de autoria dos 

edis Aurélio Gomes da Silva e Manoel Conceição de Almeida, que ressaltaram que a Indi

cação atendia a solicitação de moradores do Parque São José, onde havia grande neces

sidade de atenção dos poderes públicos. Ao fazer uso da palavra, o edil Adelino Oliveira 

Guimarães solicitou permissão para subscrever a matéria. Como ninguém mais se mani

festasse, o primeiro-secretário, Ricardo Seidel Guimarães, submeteu a votação a Indica

ção N2 12 8 /2 0 2 0 , que foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Na seqüência, 

expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador José Arimatheia Pereira de Castro, 

que comunicou que a drenagem objeto da matéria já havia sido discutida com o Governo 

do Estado, que já orçara a execução da obra, que se fazia urgente para evitar alagamen

tos no Bairro Bacuri. Ao fazer uso da palavra, o edil Adelino Oliveira Guimarães solicitou 

permissão para subscrever a matéria. Como não se registrasse mais nenhum pronuncia

mento, o presidente, José Carlos Soares Barros, submeteu a votação a Indicação Na 

1 3 0 /2 0 2 0 , que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis presentes. Imediatamente,

expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães, que in
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formou que os moradores e lideranças comunitárias do Jardim das Oliveiras já haviam d is

ponibilizado área para a construção do posto policial requerido, de forma que faltava ape

nas a vontade política. Ao fazerem uso da palavra, os ediis Adelino Oliveira Guimarães e 

José Arimatheia Pereira de Castro solicitaram permissão para subscrevera matéria. Como 

ninguém mais se manifestasse, o primeiro-secretário, Ricardo Seidel Guimarães, subme

teu a votação a Indicação Nfi 1 3 1 /2 0 2 0 , que foi aprovada pela unanimidade dos vereadores 

presentes. Como nada mais houvesse a tratar, o primeiro-secretário, Ricardo Seidel Gui

marães, deu por encerrada a Sessão e Tasso Assunção, secretário ad hoc, lavrou a pre

sente 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, Es

tado do Maranhão, em 13 de agosto de 2020.
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