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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 40* SESSÃO ORDINARIA DO 15 PERÍODO DA 19a LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 2 de junho de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câmara
Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os vereadores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Aurélio Gomes da Silva, Cláudia
Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Flamarion de Oliveira Amaral, Francisco
Rodrigues 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, Ru
bem 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.
Ausentes: Antonio Silva Pimentel e Fabio Hernandez de Oliveira Sousa. Verificado quórum re
gimental, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz procedeu à leitura dos versículos de 1
a 3 do capítulo 153 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo depois, o presidente, Amauri Al
berto Pereira de Sousa, declarou aberta a 40a Sessão Ordinária do 12 Período da 19a Legislatu
ra, após o que comunicou que não haveria a leitura da ata da sessão anterior, em virtude
do fato de que o setor administrativo ainda se encontrasse lacrado, por decisão judicial.
Na seqüência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária,
Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da correspondência recebida, quando esta in
formou que não a havia. Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autori
zou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura do Expediente da
Casa, que constava da apresentação, discussão e votação de quatro Indicações:

N2

321/2021,

de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, ao superintendente regional do DNIT, Gilvan de Sousa Nascimento, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário mu
nicipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da firmação de par
ceria para a limpeza e roçagem da área entre a Avenida Bernardo Sayão e a Rua das Flores,
na Rodovia BR010, no Bairro Maranhão Novo; Ne 322/2021, de autoria do vereador Jhony dos
Santos Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao prefeito Francisco de Assis A n
drade Ramos, e à secretária municipal de Saúde, Mariana Jales de Souza, com cópia aos de
putados estaduais Marco Aurélio da Silva Azevedo e Rildo de Oliveira Amaral, da firmação de
parceria para a transformação do posto de saúde da Vila Lobão em uma unidade de pronto
atendimento - UPA, porte 1;

N°

323/2021, de autoria do vereador João Francisco Silva, ao pre

feito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, com saneamento básico, da
Rua Parauapebas, no Parque Santa Lúcia; e

N°

324/2021, de autoria do vereador Cláudia Fer

nandes Batista, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da recuperação asfáltica da
Rua Bila Dutra, bem como do desentupimento dos bueiros da Rua Acácio Pereira de Castro até
a Av. JK, no Bairro Boca da Mata. Imediatamente, o presidente, AnréurLAIberto Pereira de Sou-
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sa, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, que
destacou a necessidade da medida sugerida (da firmação de parceria para a limpeza e roçagem da área entre a Avenida Bernardo Sayão e a Rua das Flores, na Rodovia BR010, no Bair
ro Maranhão Novo), tendo em vista que se tratava de região que vinha recebendo diversos in
vestimentos, gerando emprego e renda para a população, de forma que se justificava plena
mente a proposição, em benefício da comunidade local e da economia municipal. Ao fazer uso
da palavra, o vereador Manoel Conceição de Almeida comentou que o serviço solicitado já ha
via sido executado, o que o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, atribuiu à presteza do
autor da proposição, Alexsandro Barbosa da Silva, em se articular junto ao Poder Executivo
municipal. Como ninguém mais se pronunciasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou
sa, submeteu a votação a Indicação

N2

321/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis

participantes. Instantes depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil Jhony dos
Santos Silva, que enfatizou a necessidade da instalação de UPA [Unidade de Pronto Atendi
mento] Na Vila Lobão para a melhoria da qualidade da assistência à saúde prestada à comuni
dade desse bairro. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os verea
dores Alexsandro Barbosa da Silva, Terezinha de Oliveira Santos, Cláudia Fernandes Batista,
Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Adhemar Alves de Freitas Júnior, Zesiel Ribeiro da Sil
va, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Whelberson Lima Brandão, Flamarion de Oliveira Amaral
e Rubem Lopes Lima. Nessa ocasião, o edil Rubem Lopes Lima ressalvou a necessidade de
observância do critério pelo qual a instalação de UPAs se daria conforme o contingente popula
cional de cada região, ao que o vereador Jhony dos Santos Silva respondeu que, como não ha
via UPA na região após a Rodovia BR-010, considerava viável a concretização da proposição.
Ao se manifestar, o vereador Zesiel Ribeiro da Silva frisou que, por mais aparentemente inanes
que fossem, as Indicações refletiam as demandas da população, após o que assinalou que,
como havia grande entrave burocrático ao acesso a medicamentos, as UPAs brasileiras, que
representavam assistência de nível europeu, significavam providencial solução às demandas
da área da saúde pública. Nesta oportunidade, o edil Flamarion de Oliveira Amaral ressaltou a
importância da discussão sobre as demandas de assistência à saúde pública, momento em
que frisou a alta relevância da obra de construção, pelo governo estadual, de novo hospital mu
nicipal, obra que avançava celeremente e deveria somar quatrocentos leitos. A esse respeito, o
vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior comentou que havia a informação de que o novo
hospital municipal do Governo do Estado seria construído por etapas, abrangendo a primeira
etapa apenas 150 leitos, de modo que não se equipararia ao “Socorrão”, ao que o edil Flamari
on de Oliveira Amaral disse que havia a perspectiva de que a obra seria concluída na totalidade
ainda na gestão do governador Flávio Dino [de Castro e Costa], no que foi seguido pelo colega
Carlos Hermes Ferreira da Cruz, que observou que a manutenção dessa unidade de assistên
cia à saúde requereria a articulação dos governos municipais da região. Nessa perspectiva, o
vereador Rubem Lopes Lima destacou a relevância da união dos governos estadual e munici
pais da região, em prol da manutenção em funcionamento
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Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, subme
teu a votação a Indicação

Nfl

322/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participan

tes. Na seqüência, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador João Francisco Silva,
que ressaltou que a Rua Parauapebas era importante via de acesso ao Parque Santa Lúcia, de
maneira que se fazia necessária a execução da obra proposta (de pavimentação asfáltica des
sa rua). Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis
Rubem Lopes Lima, Alexsandro Barbosa da Silva, Manoel Conceição de Almeida e Terezinha
de Oliveira Santos. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente,
Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 323/2021, que recebeu a
aprovação da unanimidade dos edis participantes. Imediatamente, expôs a discussão a Indica
ção de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, que destacou a importância da pavi
mentação asfáltica da Rua Bila Dutra, assim como do desentupimento dos bueiros da Rua Acácio Pereira de Castro, no Bairro Boca da Mata, a propósito do que comunicou que recebera a
informação, de morador do local, de que esta última providência já havia sido executada, de
forma que restava fazer a realização da pavimentação requerida. Ao fazerem uso da palavra,
dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Manoel Conceição de Almeida, Jhony dos San
tos Silva, Rubem Lopes Lima, Alexsandro Barbosa da Silva, Terezinha de Oliveira Santos,
Whelberson Lima Brandão, Flamarion de Oliveira Amaral e Adhemar Alves de Freitas Júnior.
Ao voltar a fazer uso da palavra, o vereador Manoel Conceição de Almeida declarou que se
concretizava a previsão que fizera no mandato anterior de que, no, momento em que os edis se
posicionassem com seriedade em defesa dos interesses populares, as proposições dos edis
passariam a ser atendidas, o que atribuiu a postura do colega João Francisco Silva, ao afirmar
que as Indicações formuladas pelos edis de nada adiantavam, pelo que cumprimentou a este.
Ao fazer uso da palavra, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior comunicou que requere
ria à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos o planejamento da extensão de
asfaltamento a ser executado no ano corrente, assim como a extensão concretizada no ano an
terior, a propósito do que reclamou da política do governo municipal de limitar as obras de infraestruturas a operações tapa-buracos, em que se realizavam serviços de curta durabilidade. Ao
se pronunciar, o vereador Ricardo Seidel Guimarães questionou qual seria o real aproveita
mento da usina de asfalto adquirida por seis milhões de reais pela Prefeitura, na gestão anteri
or, visto que os resultados apresentados não eram satisfatórios. Como ninguém mais se mani
festasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação

nq

324/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a dis
cussão a Indicação de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que contou que a passagem
de caminhão-pipa pela ponte de acesso ao Povoado Água Boa resultara na danificação desta,
de forma que os moradores deparavam dificuldade para transitar. Ao fazerem uso da palavra,
solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Alexsandro Barbosa da Silva, Manoel
Conceição de Almeida, Rubem Lopes Lima, Terezinha de Oliveira Santos e Jhony dos Santos
Silva, que lembrou que a referida ponte havia sido financiada poi
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moradores do referido povoado. Nessa oportunidade, a vereadora Terezinha de Oliveira Santos
contou que tratara da questão com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
Zigomar Costa Avelino Filho, que informara que em breve seria construída nova ponte de con
creto no local, no que foi seguido pelo edil Rogério Lima Avelino. Ao voltar a fazer uso da pala
vra, o vereador Jhony dos Santos Silva registrou cumprimentos à esposa, “Cláudia”, pela pas
sagem de seu aniversário. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presiden
te, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação

Na

325/2021, que rece

beu a aprovação unânime dos edis participantes. Ao se pronunciar, o presidente, Amauri Alber
to Pereira de Sousa, comunicou que recebera naquela manhã a visita de oficiais de Justiça,
que havia retirado os lacres dos setores da Câmara que se encontravam isolados por decisão
judicial, a propósito do que afirmou a determinação de exercer a gestão de Poder Legislativo
representativo, harmônico e transparente, após o que contou que fora recebido, no dia anterior,
pelos presidentes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de São Luís, quando trata
ra da firmação de convênio, com vistas ao aperfeiçoamento das atividades legislativas. Nesta
ocasião, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz registrou cumprimentos à Polícia Militar
pela elevada qualidade do trabalho que vinha desenvolvendo, a propósito do que frisou que,
se, em maio do ano anterior, haviam ocorrido cinco homicídios na cidade, no ano corrente esse
número fora zero, assim como houvera maior número de armas apreendidas e veículos recupe
rados, resultados que, embora ainda não fossem os ideais, transmitiam à população sensação
de segurança, o que atribuiu à competência do governador Flávio Dino [de Castro e Costa].
Como nada mais houvesse a tratar, o segundo vice-presidente, Rubem Lopes Lima, deu por
encerrada a Sessão. Tasso Assunção, secretário ad hoc, lavrou a presente ata, que, após revi

sada 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 2 de junho
de 2021.

Amauri Alberto Pereira de Sousa
Presidente
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