ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 34* SESSÃO ORDINÁRIA DO 1a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 11 de maio de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câm a
ra Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os vereado
res: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Antonio Silva Pimentel, 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 Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Ro
gério 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. Ausente: Fabio Hernandez de
Oliveira Sousa. Verificado quórum regimental, o vereador Zesiel Ribeiro da Silva procedeu
à leitura dos versículos de 7 a 10 do capítulo 19 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada.
Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou aberta a 34a Sessão
Ordinária do 12 Período da 19a Legislatura e autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fer
nandes Batista, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, ocasião em que o vereador
Alexsandro Barbosa da Silva 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 Pereira de
Sousa, anunciou a entrega de Moção de Aplauso, de autoria do vereador Jhony dos San
tos Silva, ao PM Welinton da Costa Silva. Ao fazer uso da palavra, o edil Jhony dos San
tos Silva destacou o mérito do PM Welinton da Costa Silva ao realizar a prisão de dois in 
divíduos armados após realizarem assalto a borracharia. Ao se dirigir à Tribuna, o PM W e
linton da Costa Silva relatou o episódio em que, embora não se encontrasse a trabalho,
observando a cautela e os critérios profissionais indicados, efetuara a prisão dos dois a s 
saltantes e recuperara aparelho celular e motocicleta roubados. Nesta ocasião, o vereador
Flamarion de Oliveira Amaral cumprimentou o PM Welinton da Costa Silva, momento em
que frisou a relevância da atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade, após o
que disse esperar que o Poder Judiciário desempenhasse suas atribuições com todo o
acerto possível. A seguir, os edis Zesiel Ribeiro da Silva, Wanderson Manchinha Silva
Carvalho, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Mareio Renê Gomes de Sousa também para
benizaram o PM Welinton da Costa Silva, particularmente, e a Polícia Militar como um
todo pelo desempenho em prol nas atividades de segurança pública, a despeito das d ifi
culdades e da desvalorização midiática do trabalho policial. Na seqüência, o presidente,
Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Ba
tista, a proceder à leitura da correspondência recebida, que incluía o Ofício

Na

007/2021,

de 10 de maio, do administrativo da Alcabox Ltda., Arielton de Oliveira Costa, que encami
nhava extrato de arrecadação da zona azul no Município, assirh^como irvtomiáya que a
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aplicação de multas competia

à

Secretario Municipal de Trânsito; o Ofício

n2

008/2021, de

10 de maio, do administrativo da Alcabox Ltda., Arielton de Oliveira Costa, que solicitava
providências quanto à circulação, em redes sociais, de fake news que dava conta da revo
gação da Lei

N2

1.703/2017, que autorizara a implantação do sistema zona azul. Nesta

oportunidade, o vereador Zesiel Ribeiro da Silva se referiu ao Ofício

[n 2

008/2021], da em

presa Alcabox Ltda., para comentar que nem mesmo o Exército estava conseguindo com 
bater fake-news, de forma que muito menos a Câmara Municipal. Logo depois, o edil Flamarion de Oliveira Amaral declarou que, embora a empresa Alcabox Ltda. houvesse envi
ado extrato do faturamento auferido até então, furtara-se a comparecer à Câmara M unici
pal para prestar as informações requeridas, o que estava disposto a continuar cobrando,
após o que informou que o secretário municipal de Trânsito, Leandro José Braga Costa,
dispusera-se a comparecer ao Plenário da Casa para apresentar os esclarecimentos ne
cessários. A esse respeito, o vereador Manoel Conceição de Almeida afirmou que era pra
xe da gestão do prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e seus secretários recusa
rem-se a prestar os esclarecimentos requeridos pelo Poder Legislativo. Ato contínuo, o
presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fer
nandes Batista, a proceder à leitura do Expediente da Casa, que constava da apresenta
ção, discussão e votação de: Moção de Felicitação à Rádio Cidade Esperança, pelos vinte
anos de fundação, em 10 de janeiro de 2001, e relevantes trabalhos prestados à Impera
triz, na área da evangelização e assistência social, de autoria da vereadora Cláudia Fer
nandes Batista; e nove Indicações:

Na

302/2021, 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 pavimentação asfáltica, com
meios-fios e sarjetas, da Rua 31, no Bairro Itamar Guará;

N2

303/2021, de autoria do vere

ador Alexsandro Barbosa da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao
secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho,
da pavimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua 36, com inicio
entre a Av. Norte Sul e a Rua Coletora 2, na Vila Vitória;

n2

304/2021, de autoria do verea

dor Francisco Rodrigues da Costa, ao deputado federal pelo Maranhão João Marcelo Sou
za, da formulação de emenda parlamentar ao Orçamento da União direcionada à recupe
ração, com asfaltamento, meios-fios, sarjetas e drenagem, das Ruas Gumercindo Milhomem, Guilherme Cortez, Izabel Cafeteira, Pedro Américo, Ipanema, Ipanema I, Alfa, do
Meio, Camburu, A, Porto Rico, Padre Cícero e Antônio Medeiros, em todas as suas exten
sões, no Bairro Ouro Verde;

N2

305/2021, de autoria do vereador Manoel Conceição de A l

meida, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica,
com meios-fios e sarjetas, da Av. Santa Luzia, na Vila Santa Luzia, no trecho que interliga
a Rodovia BR-010 à rotatória, próxima ao Hospital do Amor;

N2

306/2021, de autoria do

vereador Jhony dos Santos Silva, ao governador Flávio Dihp de Castro e
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tados estaduais do Maranhão, Marco Aurélio da Silva Azevedo e Rildo de Oliveira Amaral,
ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da firmação de parceria para a drena
gem e asfaltamento ou bloqueteamento, com meios-fios e sarjetas, da Av. Nicolau Dino no
Bairro Bom Jesus, onde fica localizada a Vila Jackson Lago; Na 307/2021, de autoria do
vereador Aurélio Gomes da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao se 
cretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da
retomada das obras de pavimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da
Rua Frei Epifânio, na Vila Nova;

Ns

308/2021, de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Sil

va, ao deputado Rildo de Oliveira Amaral, da formulação de emenda parlamentar ao O rça
mento da União para a reforma da cobertura da quadra poliesportiva do Centro de Ensino
Caminho do Futuro, na Vila Nova;

Na

309/2021, de autoria do vereador Rogério Lima Aveli

no, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da execução de drenagem profun
da na Rua Bom Princípio, na Vilinha; e

Na

310/2021, de autoria de todos os vereadores, ao

prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e á secretária municipal de Saúde, Mariana
Jales de Sousa, da inclusão dos funcionários da empresa de coleta de “resíduos hospita
lares” na lista prioritária de vacinação contra a covid-19. Imediatamente, o primeiro-vicepresidente, Alexsandro Barbosa da Silva, expôs a discussão a Moção de Felicitação de
autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, que assinalou que a Rádio Cidade Espe
rança nascera inspirada no Evangelho e alcançara a maior audiência na cidade, onde de
senvolvia trabalho sociocomunitário de amplo alcance. Como ninguém mais se pronunci
asse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Moção de Fe
licitação à Rádio Cidade Esperança, que foi aprovada pela unanimidade dos edis partici
pantes. Instantes depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil João Francisco
Silva, que ressaltou a importância da Rua 31 para o fluxo do trânsito no Bairro Itamar
Guará, de modo que se fazia necessária sua pavimentação asfáltica. Ao fazer uso da pa
lavra, o edil Alexsandro Barbosa da Silva se dispôs a subscrever a matéria. Como nin
guém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a
votação a Indicação

n2

302/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participan

tes. Na seqüência, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Alexsandro Bar
bosa da Silva, que enfatizou a necessidade da pavimentação asfáltica da Rua 36, na Vila
Vitória, onde havia grande carência de benefícios públicos. Como não se registrasse mais
nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a vo
tação a Indicação

Na

303/2021, que recebeu a aprovação Ha nnanimiHaHo Hno ohí<= narUr-i.

pantes. Imediatamente, expôs a discussão a Indicação i
Rodrigues da Costa, que destacou a necessidade da exe
de várias ruas do Bairro Ouro Verde, razão pela qual for
Marcelo Souza sugestão da formulação de emenda pari
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com vistas à recuperação das Ruas Gumercindo Milhomem, Guilherme Cortez, Izabel C a
feteira, Pedro Américo, Ipanema, Ipanema I, Alfa, do Meio, Camburu, A, Porto Rico, Padre
Cícero e Antônio Medeiros, em todas as suas extensões, no Bairro Ouro Verde. Como nin
guém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a
votação a Indicação

N2

304/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participan

tes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Manoel Concei
ção de Almeida, que contou que a proposição do líder comunitário “Miltão", que, apesar de
afirmar reiteradamente que o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] trabalhava
bem, não deixava de lhe solicitar a formulação de indicações da execução de obras no
bairro onde morava, de maneira que requeria a pavimentação asfáltica da Av. Santa Luzia,
na Vila Santa Luzia, no trecho que interliga a Rodovia BR-010 à rotatória, próxima ao H os
pital do Amor. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a m até
ria os edis Alexsandro Barbosa da Silva, Jhony dos Santos Silva, Wanderson Manchinha
Silva Carvalho, Cláudia Fernandes Batista, João Francisco Silva, Aurélio Gomes da Silva,
Zesiel Ribeiro da Silva, Adhemar Alves de Freitas Júnior, que frisou a necessidade da
obra sugerida para que desafogasse o trânsito nesse bairro. Nesta ocasião, o vereador
João Francisco Silva declarou que as indicações formuladas pelos edis jamais tiveram ne
nhum valor perante o Poder Executivo, de modo que resultavam inúteis, visto que obras
realizadas a pedido destes somente se concretizavam quando obtidas extraoficialmente
em virtude de amizade com o gestor público. A esse respeito, o vereador Zesiel Ribeiro da
Silva afirmou acreditar na eficácia das indicações, visto que constituíam subsídio ao p la
nejamento da execução de obras públicas, uma vez que os secretários municipais não t i
nham como, por si sós, tomarem conhecimento de todos os problemas da cidade, no que
foi seguido pelos edis Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Francisco Rodrigues da
Costa. Ao retomar a palavra, o vereador João Francisco Silva reafirmou que as indicações
formuladas pelos edis de fato nada valiam, a não ser como meio de simular atendimento
às reivindicações populares. Instantes depois, o edil Alexsandro Barbosa da Silva argu
mentou que eram as indicações o instrumento de que dispunham os edis para levar ao co
nhecimento dos secretários municipais os anseios do povo, no que foi seguido pelo verea
dor Aurélio Gomes da Silva, que recomendou aos colegas que divulgassem as proposi
ções que formulavam, como meio de mostrar trabalho à população e pressionar o Poder
Executivo. Ao voltar a fazer uso da palavra, o vereador Manoel Conceição de Almeida re
conheceu que o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] não somente ignorava as in 
dicações, como vetava ou embargava judicialmente as próprias leis aprovadas pela Câma
ra Municipal, mas eram estas meios com que contavam os edis de exercerem suas atribui
ções perante o Poder Executivo. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento,
o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação

N2

305/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Logo depois, expôs a
discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony doí
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cessidade da medida sugerida, de firmação de parceria entre o governador Flávio Dino de
Castro e Costa, os deputados estaduais Marco Aurélio da Silva Azevedo e Rildo de O livei
ra Amaral e o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, com vistas à drenagem e
asfaltamento ou bloqueteamento da Av. Nicolau Dino, no Bairro Bom Jesus. Ao fazerem
uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Rogério Lima Avelino, Ma
noel Conceição de Almeida, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Alexsandro Barbosa da S il
va, Rubem Lopes Lima, Aurélio Gomes da Silva e Whelberson Lima Brandão. Como nin
guém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a
votação a Indicação

N2

306/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participan

tes. Na seqüência, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Aurélio Gomes
da Silva, que assinalou a relevância da retomada das obras de pavimentação asfáltica da
Rua Frei Epifânio, na Vila Nova, a propósito do que lembrou que, por ocasião da campa
nha eleitoral, o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] deslocara máquinas para
esse bairro para dar início a obras de pavimentação que haviam sido suspensas. Ao faze
rem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Zesiel Ribei
ro da Silva, Whelberson Lima Brandão, Rubem Lopes Lima, João Francisco Silva e Mano
el Conceição de Almeida, que comentou que, embora mantivesse cerca de vinte secretari
as, a atuação do governo municipal se limitava a operações tapa-buracos, ao que o verea
dor Rubem Lopes Lima redarguiu que, na Rua 5, no Parque Alvorada, a Prefeitura realiza
va obra de drenagem profunda, de modo que sua atuação não se restringia a operações
tapa-buracos, no que foi seguido pelo edil João Francisco Silva, que ressaltou que ta m 
bém o secretário municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, exercia excelente
trabalho à frente dessa pasta. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o
presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação

Ns

307/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a
discussão a Indicação de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que frisou a necessi
dade da reforma da cobertura da quadra poliesportiva do Centro de Ensino Caminho do
Futuro, na Vila Nova, motivo pelo qual sugeria ao deputado Rildo de Oliveira Amaral a fo r
mulação de emenda parlamentar ao Orçamento da União. Ao fazerem uso da palavra, dis
puseram-se a subscrever a matéria os edis Rogério Lima Avelino, Jhony dos Santos Silva,
Whelberson Lima Brandão, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Como ninguém mais se
manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indi
cação

Na

308/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. A seguir,

expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, que comen
tou que a cada ano, por ocasião do período chuvoso, a população deparava dificuldades
de acesso por conseqüência de alagamentos ocorridos na Rua Bom Princípio, na Vilinha,
onde se fazia necessária, por conseqüência, a execução de obra de drenagem profunda.
Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para Subscrever a matéria os edis Ru-
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bem Lopes Lima, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Alexsandro Barbosa da Silva,
Manoel Conceição de Almeida e Whelberson Lima Brandão. Como não se registrasse
mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu
a votação a Indicação

Nfl

309/2021, que recebeu a aprovação unânime dos edis participan

tes. Imediatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria da unanimidade dos verea
dores, momento em que o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, assinalou a ne
cessidade da inclusão dos funcionários da empresa de coleta de resíduos hospitalares e n 
tre os grupos prioritários da vacinação contra a covid-19, no que foi seguido pelo edil A lex
sandro Barbosa da Silva. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri A l
berto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação

Na

310/2021, que foi aprovada

pela unanimidade dos edis participantes. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto
Pereira de Sousa, abriu inscrições a pronunciamentos no Grande Expediente, quando se
inscreveram os edis: Manoel Conceição de Almeida, Aurélio Gomes da Silva e Wanderson
Manchinha Silva Carvalho. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Manoel
Conceição de Almeida registrou agradecimento ao secretário estadual de Infraestrutura,
Clayton Noleto [Silva], e ao deputado estadual Rildo de Oliveira Amaral por visita a obra
de construção de poço artesiano no Bairro dos Imigrantes, onde, desde longa data, a co
munidade clamava pelo serviço de fornecimento de água potável. Ao solicitar aparte, o ve 
reador Adhemar Alves de Freitas Júnior também registrou agradecimento ao governo es
tadual e aos deputados estaduais Rildo de Oliveira Amaral e Marco Aurélio da Silva Aze
vedo pelo empenho na concretização do serviço de abastecimento de água, executado
também na Vila Palmares, a propósito do que frisou que o crônico problema da insuficiên
cia no fornecimento de água em diversos bairros vinha sendo paulatinamente solucionado
na atual gestão estadual. Concedido-ihe aparte, o vereador Alexsandro Barbosa da Silva
sugeriu que a obra de extensão da rede de abastecimento de água a bairros adjacentes
incluísse a Vila Vitória, onde a população defrontava grandes transtornos por conseqüên
cia da insuficiência do fornecimento de água. Ao retomar a palavra, o vereador Manoel
Conceição de Almeida sugeriu ao colega Alexsandro Barbosa da Silva que solicitasse ao
deputado federal Josimar Maranhãozinho [Cunha Rodrigues], que contava com o maior
número de emendas dentre os parlamentares representantes do Estado, a destinação de
recurso à solução das deficiências no abastecimento de água na Vila Vitória. A esse res
peito, o edil Alexsandro Barbosa da Silva explicou que o deputado federal Josimar Mara
nhãozinho [Cunha Rodrigues] havia destinado todas as emendas a que tinha direito à área
rural, de forma que considerava que cabia ao governo estadual o suprimento da mencio
nada insuficiência. Neste ínterim, inscrito para se manifestar da Tribuna, o vereador Auré
lio Gomes da Silva solicitou dispensa da palavra. Ao fazer uso da palavra no Grande Ex
pediente, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho reconheceu o empenho do
Governo do Estado e dos deputados estaduais Rildo de Oliveira Amaral e Marco Aurélio
da Silva Azevedo pela busca de solução das deficiênciaslno fornecimento de água em vá-
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rios bairros situados além da Rodovia BR-010, as quais seriam em breve superadas, em
boa parte, pelas obras que se encontravam em execução pelo governo estadual. A seguir,
o edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho ponderou que, embora viessem se reduzindo
os índices de contágio da covid-19 e as atividades profissionais e religiosas começassem
a ser retomadas, trabalhadores dos bastidores da música, que não contavam com auxílio
emergencial continuavam a enfrentar grandes dificuldades de sobrevivência, razão pela
qual julgava necessário que retornassem, ainda que gradativamente, os eventos artísticos.
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 11 de maio de 2021.
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