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ATA DA 44a SESSÃO ORDINÁRIA DO 1fi PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 15 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: Ad- 

hemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Aurélio Gomes da Silva, Cláudia 

Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Fla- 

marion de Oliveira Amaral, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Fran

cisco Silva, Manoel Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Rogério Lima Aveli

no, 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. Ausente: Antonio Silva Pimentel. Ante a ausência momen

tânea da primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, o "primeiro-vice-presidente, Alexsan

dro Barbosa da Silva, solicitara ao vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho que assu

misse os trabalhos da Secretaria. Verificado quórum regimental, o vereador Rubem Lopes 

Lima procedeu à leitura dos versículos 6 e 8 do capítulo 140 do livro de Salmos da Bíblia Sa

grada. Logo depois, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, declarou aberta 

a 44a Sessão Ordinária do 1fl Período da 19a Legislatura e autorizou a primeira-secretária, Cláu

dia Fernandes Batista, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, ocasião em que o verea

dor Fabio 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 primeiro-vice-presidente, Alexsandro Bar

bosa da Silva, anunciou a entrega de Moção de Aplauso ao subtenente João Paulo Teixeira 

Torres, pelos 31 anos de serviços prestados e 21 anos à frente do Grupo de Operações Espe

ciais - GOE, de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães. Ao se dirigir à Tribuna, o subte

nente João Paulo Pereira Torres, agradeceu pela condecoração que reconhecia sua dedicação 

aos postos exercidos durante trinta anos na Polícia Militar. Ao se manifestar, o edil Ricardo 

Seidel Guimarães destacou o mérito do subtenente João Paulo Pereira Torres no honrado 

exercício do cargo de comandante do Grupo de Operação Especiais - GOE, no que foi seguido 

pelos colegas Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Flamarion de Oliveira Amaral, Wanderson Man

chinha Silva Carvalho e João Francisco Silva. Na seqüência, o primeiro-vice-presidente, Alex

sandro Barbosa da Silva, convidou à frente do Plenário, para receber Moção de Aplauso, de 

autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, a estudante e pesquisadora Ana Beatriz de Castro 

Silva e o professor-orientador Zilmar Timóteo, em reconhecimento do mérito da pesquisa sobre 

a utilização do talo e casca do buriti na produção de biodesign, que vinha alcançando destaque 

internacional. Ao se dirigir à Tribuna, a estudante e pesquisadora Ana Beatriz de Castro Silva 

contou que desenvolvia a pesquisa com buriti desde 2018, quando passara a participar de di

versas feiras de ciência, incluindo-se o maior evento internacional da área, nas quais fora pre

miada pelo trabalho apresentado. A seguir, ao fazer uso da Tribuna o professor-orientador Zil

mar Timóteo frisou a relevância da pesquisa, especialmente e(\i país que contkva com todos os
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recursos naturais necessários ao desenvolvimento, a propósito do que observou que os países 

que haviam investido em pesquisa científica vinham colhendo os benefícios dessa iniciativa, in

felizmente ainda em princípio no Brasil. Nesta ocasião, o professor-orientador Zilmar Timóteo 

ressaltou que a pesquisa que desenvolvia com a estudante e pesquisadora Ana Beatriz de 

Castro Silva contava com a colaboração de outros professores, apoiadores e patrocinadores, a 

propósito do que assinalou a elevada importância da tecnologia verde produzida pela referida 

estudante. Ao se dirigir à Tribuna, o vereador Jhony dos Santos Silva agradeceu aos colegas 

edis pela aprovação da Moção de Aplauso, momento em que solicitou aos presentes que, de 

pé, aplaudissem a estudante e pesquisadora Ana Beatriz de Castro Silva, à qual agradeceu, 

assim como à sua família, pela excelência do trabalho desenvolvido. Ao fazer uso da palavra, 

reconheceram o mérito da genialidade e competência da estudante e pesquisadora Ana Beatriz 

de Castro Silva, assim como de sua família e do professor-orientador Zilmar Timóteo, os edis 

Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e João Francisco Silva. 

Na seqüência, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, autorizou a primeira- 

secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da correspondência recebida, que 

incluía o Convite-2VFI-32021, de 10 de junho passado, do juiz da 2a Vara da Família, Adolfo 

Pires da Fonseca Neto, e da diretora do Fórum Ministro Henrique de Ia Roque, Ana Beatriz Jor

ge de Carvalho Maia, que convidavam a participar de casamento comunitário on line, no próxi

mo dia 20, às 10 horas, por meio do Youtube e do Imirante. Ato contínuo, o presidente, Amauri 

Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proce

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

missão de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Decreto Legislativo N2 02/2021, de 

autoria do vereador Amauri Alberto Pereira de Sousa, que "Outorga o Título de Cidadão Impe- 

ratrizense ao Sr. Raimundo Freire Cutrim”. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, determinou o encaminhamento da mencionada matéria à referida Comissão 

Permanente. Na seqüência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a pri

meira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a dar prosseguimento à leitura do Expediente da 

Casa, que abrangia, ainda, a apresentação, discussão e votação de oito Indicações: Ne

354/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andra

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

lino Filho, da pavimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua Sobradinho, 

no Parque Santa Lúcia; n2 355/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao 

prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, da implantação de hospital veterinário público, 

anexo ao prédio do Centro de Zoonoses de Imperatriz; N® 356/2021, de autoria de todos os ve

readores deste Parlamento, ao Governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário de Es

tado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ra

mos e à secretária municipal de Saúde, Mariana Jales de Souza, da inclusão dos trabalhadores 

da indústria e do comércio local na lista prioritária de vacinação contra a covid-19; Na 

357/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa di " "  '  de Assis
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Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Cos

ta Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua 1, en

tre a Rua 3 e a Rua 7, na Vila Vitória; N2 358/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos 

Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao prefeito Francisco de Assis Andrade 

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

Filho (com cópias aos deputados estaduais Marco Aurélio da Silva Azevedo e Rildo de Oliveira 

Amaral), da firmação de parceria para o bloqueteamento, com meios-fios e sarjetas, das Ruas 

11, Padre Cicero, Bom Jesus, Projetada, Cristo Salvador, C e Projetada B, no Bairro Leandra; 

Na 359/2021, de autoria do vereador João Francisco Silva, ao prefeito Francisco de Assis An

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

Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, com saneamento básico, da Rua Trizidela, no Bairro 

Alto Bonito; Ne 360/2021, de autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho, ao 

prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Ju

ventude, Luiz Gonzaga Pereira Sousa, da substituição da areia por concreto, coberta, para fut- 

sal, bem como da reforma, da quadra de esportes localizada na Praça da Voz, no Parque Alvo

rada; e Na 361/2021, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao prefeito Francisco de As

sis Andrade Ramos, e à secretária municipal de Saúde, Mariana Jales de Souza, da inclusão 

dos servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, no gru

po de prioridade da vacinação contra a Covid-19. Nesta ocasião, em virtude da presença de 

representantes da Associação comercial e Industrial de Imperatriz, Gláucio Serafim Júnior e 

Euvaldo Lopes de Sousa o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior solicitou ao primeiro- 

vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, a antecipação da discussão e votação da Indica

ção NQ 356, no que foi atendido. Imediatamente, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, expôs a discussão a Indicação de autoria da unanimidade dos vereadores, quando o verea

dor Adhemar Alves de Freitas Júnior frisou a relevância da atuação sociocomunitária da Asso

ciação Comercial e Industrial de Imperatriz - ACM, que requeria a priorização dos trabalhos do 

comércio e indústria no programa de vacinação contra a covid-19, em virtude de sua decisiva 

importância no combate à pandemia. A esse respeito, o edil Adhemar Alves de Freitas Júnior 

destacou a importância do comércio e indústria na geração de emprego e renda, missão espe

cialmente significativa, sobretudo em época de pandemia, quando tantas famílias se encontra

vam desprovidas dos mínimos meios de subsistência, no que foi seguido pelos colegas Alex

sandro Barbosa da Silva, Ricardo Seidel Guimarães, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Zesiel 

Ribeiro da Silva, Manoel Conceição de Almeida, Rubem Lopes Lima, Wanderson Manchinha 

Silva Carvalho, Jhony dos Santos Silva, Flamarion de Oliveira Amaral, que enfatizou a necessi

dade da imunização dos acadêmicos, especialmente os da área da saúde, contra a covid-19, a 

propósito do que destacou o compromisso do deputado estadual Rildo de Oliveira Amaral com 

essa causa. Nessa ocasião, o edil Zesiel Ribeiro da Silva registrou cumprimentos ao deputado 

estadual Rildo de Oliveira Amaral pelo empenho pela ampliação da vacinação em Imperatriz, 

por meio do projeto “Arraial da Vacinação", a exemplo do que se dava na Capital, no que foi se-
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guido pelo colega Rubem Lopes Lima. Nessa oportunidade, o vereador Manoel Conceição de 

Almeida lamentou que, por conseqüência de negligência do Governo Federal, a vacinação con

tra a covid-19 houvesse sido retardada, em prejuízo de milhares de vidas. Ao se pronunciar, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou que buscava o diálogo com os governos 

municipais e estadual em defesa do incremento das medidas de combate à pandemia, princi

palmente por meio da imunização da população, para o que solicitou o apoio dos colegas Car

los Hermes Ferreira da Cruz, Flamarion de Oliveira Amaral e Wanderson Manchinha Silva Car

valho, visto que mantinham boa relação com o Governo do Estado. Nesta oportunidade, o ve

reador Carlos Hermes Ferreira da Cruz contou que os deputados estaduais Marco Aurélio da 

Silva Azevedo e Rildo de Oliveira Amaral haviam recebido, no dia anterior, representantes da 

ACM, de modo que já haviam abraçado a causa da vacinação dos trabalhadores do comércio e 

indústria, a propósito do que enfatizou o mérito da atuação do governador Flávio Dino de Cas

tro e Costa na implementação das providências necessárias ao combate à pandemia de covid- 

19. Ao retomar a palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, registrou cumprimen

tos ao presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto, pelo empenho em defesa da imuni

zação dos maranhenses contra a covid-19. Ao se dirigir à Tribuna, o representante da ACM, 

Gláucio Serafim Júnior, lamentou que não houvesse no País vacinas em número suficiente 

para toda a população, de forma que era necessário priorizar os focos potenciais de maior dis

seminação do vírus, tal qual o comércio, após o que agradeceu aos vereadores pela aprovação 

da Indicação da inclusão dos trabalhadores da indústria e comércio local na lista prioritária de 

vacinação contra a covid-19. Como ninguém mais se pronunciasse, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 356/2021, que foi aprovada pela 

unanimidade dos edis participantes. Instantes depois, expôs a discussão a Indicação de auto

ria do edil Zesiel Ribeiro da Silva, que reclamou do mau estado de conservação em que se en

contrava a Rua Sobradinho, no Parque Santa Lúcia, onde se fazia necessária obra e de pavi

mentação asfáltica. Ao fazer uso da palavra, o vereador Alexsandro Barbosa da Silva solicitou 

permissão para subscrever matéria. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 354/2021, que foi aprova

da pela unanimidade dos edis participantes. Na seqüência, expôs a discussão a Indicação de 

autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que frisou a necessidade da execução de 

programa de castração de gatos e cachorros de rua, a propósito do que comentou que o gran

de número de animais abandonados vinham causando acidentes cada vez mais freqüentes, in

clusive fatais, de maneira que se fazia urgente a instalação de hospital veterinário público ane

xo ao prédio do Centro de Zoonoses de Imperatriz. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram per

missão para subscrever matéria os edis Alexsandro Barbosa da Silva, Ricardo Seidel Guima

rães, Cláudia Fernandes Batista, Rubem Lopes Lima, Mareio Renê Gomes de Sousa, Jhony 

dos Santos Silva, Flamarion de Oliveira Amaral, que observou que as faculdades de medicina 

veterinária poderiam exercer significativa parceria com o programa proposto. Nessa ocasião, o 

edil Alexsandro Barbosa da Silva destacou a relevância sanitária da medida proposta, ao passo
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que o vereador Ricardo Seidel Guimarães lembrou que tramitava projeto de lei de sua autoria 

que visava estabelecer tolerância zero aos maus-tratos aos animais. Como não se registrasse 

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

tação a Indicação Na 355/2021, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participan

tes. Imediatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Alexsandro Barbo

sa da Silva, que comentou que a falta de pavimentação expunha a comunidade da Rua 1, entre 

a Rua 3 e a Rua 7, na Vila Vitória, aos transtornos causados por poeira no verão e lama no in

verno. Ao fazer uso da palavra, o edil Rubem Lopes Lima se dispôs a subscrever a matéria. 

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

teu a votação a Indicação Na 357/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participan

tes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony dos Santos Sil

va, que destacou a necessidade da firmação de parceria entre os governos municipal e estadu

al para o bloqueteamento das Ruas 11, Padre Cicero, Bom Jesus, Projetada, Cristo Salvador, 

C e Projetada B, no Bairro Leandra. Ao fazer uso da palavra, a vereadora Cláudia Fernandes 

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

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

ção Na 358/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Logo depois, ex

pôs a discussão a Indicação de autoria do vereador João Francisco Silva, que declarou que a 

Rua Trizidela, no Bairro Alto Bonito, era a principal via de acesso a esse bairro, de forma que 

se fazia necessária a pavimentação asfáltica dessa via pública. Ao fazer uso da palavra, o edil 

Alexsandro Barbosa da Silva se dispôs a subscrever a matéria. Como ninguém mais se mani

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

359/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na seqüência, expôs a 

discussão a Indicação de autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho, subscrita 

pelo edil Jhony dos Santos Silva, que frisou a importância da substituição da quadra de areia 

por quadra de concreto, coberta, para futsal, bem como da reforma, da quadra de esportes lo

calizada na Praça da Voz, no Parque Alvorada. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permis

são para subscrever a matéria os edis Rubem Lopes Lima, Rogério Lima Avelino e Alexsandro 

Barbosa da Silva. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 360/2021, que recebeu a 

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

toria do vereador Rogério Lima Avelino, que enfatizou a importância do atendimento prestado 

pelo CREAS a munícipes em situação de vulnerabilidade social, de modo que se fazia neces

sária a inclusão dos servidores desse órgão no grupo de prioridade da vacinação contra a co- 

vid-19. Ao fazerem uso da palavra, os vereadores Rubem Lopes Lima e Alexsandro Barbosa 

da Silva se dispuseram a subscrever a matéria. Como ninguém mais se manifestasse, o presi

dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 361/2021, que foi 

aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ao se pronunciar, a vereadora Cláudia Fer

nandes Batista registrou a pa:
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contra a Pessoa Idosa, a propósito do que lembrou que havia no Município a Lei Ordinária Na 
1.7192018, que estabelecia a Semana do Idoso em Imperatriz, a propósito do que comentou 

que mais de trinta e três mil casos de violência contra idosos no País desde o início do ano, a 

propósito do que apontou a necessidade de melhores políticas públicas de atenção ao idoso. 

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

mentos no Grande Expediente, quando se inscreveram os edis: Flamarion de Oliveira Amaral, 

Manoel Conceição de Almeida, Carlos Hermes Ferreira da Cruz e Francisco Rodrigues da Cos

ta. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral destacou 

a importância da imunização da população contra a covid-19, momento em que lembrou que, 

por iniciativa do deputado estadual Rildo de Oliveira Amaral, seria realizado na cidade o Arraial 

da Vacinação, pelo que registrou cumprimentos ao governo estadual. Nesta oportunidade, o 

edil Flamarion de Oliveira Amaral ressaltou a necessidade da vacinação prioritária dos acadê

micos da área da saúde, visto que em breve estariam exercendo funções nesse segmento, 

onde estariam expostos a elevado risco de contágios, a propósito do que convidou estes aca

dêmicos a participarem de reunião no próximo dia 17, às 10 horas, no gabinete local do referido 

parlamentar, para tratar dessa reivindicação. Neste ínterim, inscrito para se manifestar da Tri

buna, o vereador Manoel Conceição de Almeida solicitou dispensa da palavra. Ao se dirigir à 

Tribuna, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz contou que recebera a notícia de que a 

empresa Credicar recolhera, na tarde do último dia 11, dez veículos da Secretaria Municipal de 

Saúde - Semus, quando, ao comparecer ao local, nessa ocasião, fora informado de que o reco

lhimento dos veículos se dera em virtude de distrato, mas recebera a denúncia de que se deve

ra, em verdade, a ausência de pagamento, a propósito do que questionou o que acontecia com 

a Prefeitura de Imperatriz, após o que contou, ainda, que também se encontrava em atraso o 

pagamento da empresa encarregada da limpeza do "Socorrão” [Hospital Municipal de Impera

triz - HMI], onde faltavam insumos básicos, incluindo-se medicamentos e equipamentos, em 

prejuízo de usuários e servidores. Ao solicitar aparte, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral 

comentou que eram vergonhosos os fatos mencionados pelo colega Carlos Hermes Ferreira da 

Cruz, a propósito do que apontou a necessidade de esclarecimento e providências por parte do 

prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] sobre essa problemática, a propósito do que 

acrescentou que cirurgias vinham deixando de ser realizadas por conseqüência da falta de 

anestésico. Ao retomar a palavra, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz questionou onde 

se encontraria o prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ramos, visto que, desde um mês, não 

era visto na cidade, a não ser pela televisão, enquanto as vias públicas dos bairros se encon

travam em precárias condições, a propósito do que questionou também se o prefeito priorizava 

unicamente futura candidatura de sua esposa [Janaína Lima Araújo Ramos, a deputada esta

dual], Concedido-lhe aparte, o vereador Ricardo Seidel Guimarães concordou em que real

mente já não se via o prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ramos na cidade, lamentou a 

omissão deste quanto à problemática da saúde pública, o que atribuiu ao fato de este haver 

sido reeleito para o cargo. Facultado-lhe aparte, o verei lúnior
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reclamou a omissão do Poder Executivo quanto às convocações de secretários municipais a 

prestar esclarecimentos, a propósito do que lamentou o protecionismo exercido pelo Poder Le

gislativo local, ao proteger os secretários municipais convocados a comparecer à Tribuna da 

Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre as deficiências da gestão pública local. 

Ao voltar a fazer uso da palavra, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz se referiu ao siste

ma de estacionamento rotativo para comentar que o prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ra

mos instalara na cidade indústria da multa, após o que denunciou a utilização política da 

máquina administrativa em favor de futura candidatura de sua esposa [Janaína Lima Araújo 

Ramos], a propósito do que protestou contra a base aliada do governo municipal na Câmara. 

Nesta ocasião, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz comentou que a obra de construção do 

Camelódromo, cuja inauguração fora prevista para setembro passado, fora usada politicamen

te, mas não se concretizara, embora fosse financiada pelo Governo Federal. Ao se manifestar 

da Tribuma, o vereador Francisco Rodrigues da Costa comentou que quem dera falso testemu

nho em cassação de governador não tinha moral para criticar ninguém, após o que declarou 

que os oposicionistas omitiam os diversos pontos positivos da administração pública municipal, 

momento em que contou que acompanhava a gestão do Município desde o governo do ex-pre

feito Jomar [Fernandes Pereira Filho] e podia afirmar que a atual era a mais produtiva, na qual 

a maior parte das escolas haviam sido ampliadas e reformadas e haviam sido construídas de

zesseis pontes, por exemplo, mas desses pontos positivos os edis oposicionistas não falavam. 

Ao solicitar aparte, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz declarou que não competia aos 

edis fazer propaganda do governo municipal, após o que afirmou que havia contratação direcio

nada pela Prefeitura da empresa Canal Comunicação. Como nada mais houvesse a tratar, o 

primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, deu por encerrada a Sessão. Tasso As

sunção, 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 Câ

mara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 15 de junho de 2021.
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