
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 48a SESSÃO ORDINÁRIA DO 12 PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 24 de junho de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câma

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

res: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Aurélio Gomes da Sil

va, Cláudia Fernandes Batista, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira

Amaral, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Ma

noel Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, 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. Ausentes: Antonio Silva Pimentel, Carlos Hermes Ferreira da Cruz e Rogério 

Lima Avelino. Verificado quórum regimental, o vereador Zesiel Ribeiro da Silva procedeu à 

leitura dos versículos de 1 a 5 do capítulo 92 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo 

depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou aberta a 48a Sessão Or

dinária do 1- Período da 19a Legislatura e autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernan

des Batista, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, ocasião em que o vereador Fa

bio Hernandez de Oliveira Sousa 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. Neste ínterim, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, submeteu a votação proposta do vereador Flamarion de Oliveira Amaral 

de Tribuna Popular com representantes dos alunos da área de saúde da Universidade Es

tadual da Região Tocantina do Maranhão - Uemasul e Universidade Federal do Maranhão 

- Ufma sobre a necessidade de sua inclusão no grupo prioritário de vacinação contra a co- 

vid-19. Ao se dirigir à Tribuna, o edil Flamarion de Oliveira Amaral comunicou que os refe

ridos estudantes fossem incluídos entre os grupos prioritários da vacinação contra a covid- 

19, os quais constituíam o batalhão de reserva da luta contra a pandemia e suas ativida

des estudantis os expunham a alto risco de contágio dessa enfermidade. Ao fazer uso da 

Tribuna, a acadêmica de Medicina da Ufma Sara Brandão dos Santos frisou que os cursos 

da área de saúde eram essencialmente práticos, de forma que os alunos precisavam man

ter permanente contato com profissionais desse segmento, de modo que esperavam posi

cionamento do secretário estadual de Saúde, Carlos [Eduardo de Oliveira] Lula, quanto à 

definição de data da vacinação desses estudantes. Ao se manifestar da Tribuna, o acadê

mico Johnatha de Sousa Oliveira lembrou que a Constituição Federal estabelecia que a 

saúde era direito de todos e dever do Estado, após o que argumentou que as atividades

práticas dos acadêmicos os expunha a elevado risco de contágio, de maneira que espera

vam providência do secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, a esse respqi to-

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



J
2

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

mar a palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, informou que a Mesa Dire

tora formalizaria ao Governo do Estado a reivindicação dos acadêmicos da área da saúde. 

Ao se pronunciar, o vereador Rubem Lopes Lima hipotecou apoio aos estagiários da área 

da saúde, no que foi seguido pelos edis Manoel Conceição de Almeida e Alexsandro Bar

bosa da Silva. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a 

primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da correspondência 

recebida, quando esta informou que não a havia. Ato contínuo, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a pro

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

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

ria N2 20/2021, de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Junior, que “Institui a ins

talação e uso de extensão temporária de passeio público denominada “parklet” no Municí

pio e dá outras providências”; e Decreto Legislativo n2 04/2021, de autoria do vereador 

Francisco Rodrigues da Costa, que “Outorga o Título de Cidadão Imperatrizense ao Sr. 

Adailton Lima Bezerra”; e apresentação, discussão e votação de Parecer da Comissão 

Permanente de Ética e Decoro Parlamentar pelo arquivamento de Processo Administrativo 

Disciplinar por Quebra de Decoro N2 001/2021 sobre denúncia de quebra de decoro parla

mentar, por suposta alteração, pelo vereador Alexsandro Barbosa da Silva, de documen

tos de Comissões Permanentes da Câmara Municipal. Instantes depois, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, determinou o encaminhamento à Comissão Permanente 

de Constituição, Justiça e Redação dos Projetos de Lei Ordinária N2 20/2021 e de Decreto 

Legislativo N2 04/2021. Ato contínuo, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, ex

pôs a discussão o Parecer da Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar pelo 

arquivamento de Processo Administrativo Disciplinar por Quebra de Decoro N2 001/2021, 

momento em que repassou a palavra ao relator da matéria, Flamarion de Oliveira Amaral, 

que declarou que não constatara razões suficientes para a prolatação de penalidade nem 

má fé por parte do denunciante, Rubem Lopes Lima, de maneira que dava o caso por en

cerrado. Em seguida, como ninguém mais se pronunciasse, o presidente, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, submeteu a votação o Parecer da Comissão Permanente de Ética e De

coro Parlamentar pelo arquivamento de Processo Administrativo Disciplinar por Quebra de 

Decoro n2 001/2021, ocasião em que foi aprovado pela unanimidade dos edis particiapan- 

tes. Na sequência, 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 sete Indicações: n2 

390/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis 

Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Pú^^^^Zigornar
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Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, da Rua do Ca

jueiro, na Vila Independente; Na 391/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da 

Costa, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e à secretária municipal de Saúde, 

Mariana Jales de Souza, da instalação de academia ao ar livre ao lado da quadra de es

portes do Bairro Ouro Verde; N2 392/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da 

Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infra- 

estrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, 

com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua Vinte e Seis, entre as Ruas Doze e Coletora 

3, na Vila Vitória; n2 393/2021, de autoria do vereador João Francisco Silva, ao prefeito 

Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da construção de passagem molhada em toda a 

extensão da Rua Conselheiro Francisco Coelho, no Bairro Santa Rita; N2 394/2021, de au

toria do vereador Rubem Lopes Lima, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e 

ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson Alves Moreira Filho, da 

instalação de feira fixa no Conjunto Vitória; N2 395/2021, de autoria do vereador Adhemar 

Alves de Freitas Junior, à secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

Rosa Arruda, ao gestor regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, Marco Miranda, e ao secretário Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais, Diego Fernando Mendes Rolim, da realização de estudo conjunto 

com os demais municípios localizados às margens do rio Tocantins sobre a fauna e flora 

desse curso d’água, com o objetivo de preservar as características de seu ecossistema, 

garantindo rentabilidade aos que trabalham com a pesca e sua preservação; e Na 

396/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito Francisco de Assis 

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

Costa Avelino Filho, da abertura, limpeza e piçarramento das seguintes vias: Rua 7, entre 

a Rua Tomás de Aquino e a Av. Tiradentes; e Rua Tomás de Aquino e Av. Tiradentes, en

tre as Ruas 5 e 6, no Bairro Imigrantes. Imediatamente, o presidente, Amauri Alberto Pe

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

Silva, que contou que a proposição atendia a solicitação de moradores da Vila Indepen

dente, apresentada por ocasião de visita que fizera a esse bairro. Ao fazer uso da palavra, 

o vereador Aurélio Gomes da Silva se dispôs a subscrever a matéria. Como ninguém mais 

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

dicação Na 390/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Instantes 

depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil Francisco Rodrigues da Costa, 

que opinou que havia a necessidade da existência, em cada bairro, de academia ao ar li

vre, para atender às comunidades que não tinham acesso a esse tipo de atividade, de for-
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ma que propunha a instalação desse equipamento no Bairro Ouro Verde. Ao fazerem uso 

da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os vereadores Rubem Lopes Lima, 

Alexsandro Barbosa da Silva e Mareio Renê Gomes de Sousa. Como ninguém mais se 

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

cação Na 391/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequên

cia, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, 

que destacou a necessidade da obra solicitada para a melhoria da qualidade do trânsito 

na Vila Vitória. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a maté

ria os edis Rubem Lopes Lima e Jhony dos Santos Silva. Como não se registrasse mais 

nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a vo

tação a Indicação N2 392/2021, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis partici

pantes. Imediatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador João Fran

cisco Silva, que assinalou a necessidade da construção de passagem molhada na Rua 

Conselheiro Francisco Coelho, no Bairro Santa Rita, para melhor preservação da pavi

mentação no local. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 393/2021, que foi aprovada pela 

unanimidade dos edis participantes. Neste ínterim, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, apresentou justificativa da ausência dos vereadores Rogério Lima Avelino, em vir

tude do falecimento de familiar, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, em virtude de viagem a 

Brasília - DF. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Rubem 

Lopes Lima, que frisou a necessidade da instalação de feira livre para atender à demanda 

da comunidade do Conjunto Vitória e bairros adjacentes, assim como para o fomento à 

economia nesse bairro. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever 

a matéria os edis Mareio Renê Gomes de Sousa, Rubem Lopes Lima, Jhony dos Santos 

Silva, Manoel Conceição de Almeida, que teceu breve relato histórico da Feira do Bonsu- 

cesso, desde o início, quando se instalara no local pequena feira, com seis comerciantes 

que em curto prazo se haviam multiplicado, após convocá-los, por meio de carro de som, 

nesse bairro, a propósito do que o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, assinalou 

que as feiras livres, uma vez articulada sua criação junto aos órgãos e instituições perti

nentes, revestiam-se de significativa consistência mercadológica e grande contribuição 
prestavam às comunidades onde se encontravam instaladas. Como não se registrasse 

mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu 

a votação a Indicação N2 394/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participan

tes. Logo depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Adhemar Alves de 

Freitas Júnior, que assinalou que o rio Tocantins, berço da cidade, vinha passando por 

transforrriações ao longo do tempo, a propósito do que convidou os colegas a excursão 
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por esse curso d’água, em data a ser agendada, para comparar as mudanças verificadas 

entre a margem maranhense e a margem tocantinense, com vistas à visualização, in loco, 

do desgaste que vinha sofrendo o rio Tocantins e à adoção de medidas de preservação 

desse recurso natural. A esse respeito, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, co

municou que a Comissão Permanente de Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do 

Solo e Meio Ambiente adotaria providências quanto à problemática enfocada. Ao fazerem 

uso da palavra, externaram apoio à causa da preservação do rio Tocantins e solicitaram 

permissão para subscrever a matéria os edis Rubem Lopes Lima, Jhony dos Santos Silva, 

Aurélio Gomes da Silva, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Mareio Renê Gomes de 

Sousa, que enfatizou a relevância dos rios para a sobrevivência e o desenvolvimento das 

cidades. Ao se manifestar, o vereador Ricardo Seidel Guimarães declarou igualmente 

apoio à causa da preservação do rio Tocantins. Ao se pronunciar, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, assinalou a alta relevância dos cursos d’águas para o desenvolvi

mento regional. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Perei

ra de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 395/2021, que foi aprovada pela unanimi

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

vereador Jhony dos Santos Silva, que frisou a necessidade da abertura, limpeza e piçarra- 

mento das vias públicas objetos da proposição (Rua 7, entre a Rua Tomás de Aquino e a 

Av. Tiradentes; e Rua Tomás de Aquino e Av. Tiradentes, entre as Ruas 5 e 6) para a me

lhoria da qualidade do trânsito no Bairro Imigrantes. Ao fazerem uso da palavra, solicita

ram permissão para subscrever a matéria os edis Manoel Conceição de Almeida, Alexsan

dro Barbosa da Silva, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, João Francisco Silva, Cláu

dia Fernandes Batista, Adhemar Alves de Freitas Júnior, Rubem Lopes Lima e Whelber- 

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

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N- 396/2021, que rece

beu a aprovação unânime dos edis participantes. Instantes depois, o presidente, Amauri 

Alberto Pereira de Sousa, abriu inscrições a pronunciamentos no Grande Expediente, 

quando se inscreveram os edis: Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Olivei

ra Amaral e Manoel Conceição de Almeida. Ao se dirigir à Tribuna, o vereador Fabio Her

nandez de Oliveira Sousa apontou a necessidade de que a Superintendência de Defesa 

Civil definisse a realização da programação do período de veraneio nas praias locais do 

rio Tocantins, visto que consistia de oportunidade econômica para muitos pequenos em

preendedores que a cada ano exerciam suas atividades nessas praias, observados os cri

térios sanitários pertinentes. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Flamari

on de Oliveira Amaral denunciou a insuficiência da alimentação servida aos servidores do 

“Socorrão” [Hospital Municipal de Imperatriz - HMI], no dia anterior, quando se restringiu 
P"
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também a nutrição oferecida aos pacientes e acompanhantes, momento em que alvitrou 

que esse fato poderia se dever a falta de pagamento a empresa fornecedora. Em seguida, 

o edil Flamarion de Oliveira Amaral denunciou também a falta no HMI da maior parte dos 

medicamentos prescritos aos internos, a propósito do que apresentou prontuários de paci

entes que se viam privados do tratamento apropriado, o que lhes representava risco de 

vida, situação que denunciara, ainda no dia anterior, ao Ministério Público. Ao solicitar 

aparte, o vereador Aurélio Gomes da Silva declarou que o sistema de assistência à saúde 

pública municipal jamais passara por situação de tamanha precariedade, a propósito do 

que comentou que a omissão da secretária municipal de Saúde, Mariana Jales de Sousa, 

vinha tornando-a responsável por essa situação. Concedido-lhe aparte, o vereador Adhe- 

mar Alves de Freitas Júnior parabenizou o colega Flamarion de Oliveira Amaral pela inicia

tiva da denúncia das condições extremas com que se deparavam os pacientes do HMI, o 

que julgou lamentável e atribuiu a consequência da reeleição caríssima do prefeito [Fran

cisco de Assis Andrade Ramos], Ao retomar a palavra, o vereador Flamarion de Oliveira 

Amaral comentou que faltava no HMI inclusive soro fisiológico, além de medicamentos es

senciais ao funcionamento de UTIs, assim como leitos sem colchão ou munidos de col

chões imprestáveis, de forma que urgia uma providência por parte do prefeito [Francisco 

de Assis Andrade Ramos] ante a inaceitável situação de precariedade a que vinha sendo 

relegado o funcionamento do HMI. Nesta ocasião, o edil Flamarion de Oliveira Amaral ex

ternou respeito aos servidores do HMI, aos quais hipotecou solidariedade. Em nova inter

venção, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior lembrou que, no ano anterior, por 

ocasião da campanha pela reeleição, o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] dava 

expediente a cada semana no Socorrão, após o que afirmou que era na atual situação que 

se fazia necessária a presença do gestor municipal nessa unidade hospitalar. Facultado- 

lhe aparte, o vereador Alexsandro Barbosa da Silva admitiu que a assistência pública à 

saúde em Imperatriz apresentava sérias deficiências, a propósito do que declarou que, a 

par da grande demanda regional ao Socorrão, o Município se ressentia da escassez de re

cursos para a área da saúde, problema verificado também em gestões anteriores, mais 

ainda na atual fase, em que a pandemia de covid-19 vinha consumindo a maior parte das 

verbas dessa pasta. Ao solicitar aparte, o vereador Manoel Conceição de Almeida disse 

esperar que correspondesse ao posicionamento do prefeito [Francisco de Assis Andrade

Ramos] a alegação da falta de recursos apresentada pelo líder do governo municipal na 

Câmara, após o que afirmou que não se justificava a alegação de que a pandemia de co- 

vid-19 consumia verbas dessa pasta, visto que, ao contrário, a pandemia ensejara a alo

cação de recursos extras. A esse respeito, o edil Manoel Conceição de Almeida lembrou 

que, em 2019, o Ministério da Saúde alocara para a cidade mais de quarenta milhões de
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reais, montante do qual o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] não prestara con
tas. Ao voltar a fazer uso da palavra, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral desafiou a 

secretária municipal de Saúde, Mariana Jales de Sousa, a apresentar os extratos das ver

bas alocadas para essa pasta, assim como as notas das despesas efetuadas, para que se 

verificasse objetivamente a respectiva contabilidade, a propósito do que afirmou que não 

se justificava, em hipótese nenhuma, a falta de medicamentos básicos no HMI. Conce- 

dido-lhe aparte, o edil Manoel Conceição de Almeida lembrou que, advertido por fornece

dor da Prefeitura, alertara na semana anterior que faltaria até alimentação no HMI, a pro

pósito do que comentou que, se o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] alegara, 

em sua primeira campanha eleitoral, que, caso não houvesse desvios, os recursos seriam 

suficientes, de modo que restava esclarecer a real natureza da atual insuficiência de ver

bas públicas em Imperatriz. Ao retomar a palavra, o vereador Flamarion de Oliveira Ama

ral afirmou confiar em Deus que seria revertida a situação em que se encontrava o HMI, 

até mesmo porque em situação pior não poderia ficar. Neste ínterim, inscrito para se mani

festar da Tribuna, o vereador Manoel Conceição de Almeida 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 Mara

nhão, em 24 de junho de 2021.
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