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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 9 de setembro de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câ

mara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os verea

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

Silva, Cláudia Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de Oli

veira Sousa, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, 

Manoel Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Rogério Lima Avelino, Ri

cardo Seidel Guimarães, Terezinha de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha Silva Carva

lho, Whelberson Lima Brandão, Zesiel Ribeiro da Silva e o presidente, Amauri Alberto Perei

ra de Sousa. Ausentes: Antonio Silva Pimentel, Flamarion de Oliveira Amaral e Rubem Lo

pes Lima. Verificado quórum regimental, o vereador Whelberson Lima Brandão procedeu à 

leitura dos versículos de 1 a 5 do capítulo 34 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo 
depois, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, declarou aberta a 12a 

Sessão Ordinária do 2a 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 ve
reador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa solicitou dispensa do procedimento, proposta 

que foi aceita, quando o primeiro vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu 

a votação o referido documento, que foi aprovado pela unanimidade dos edis participantes. 

Na sequência, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, autorizou a pri

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

bida, quando esta informou que não a havia. Ato contínuo, o primeiro-vice-presidente, Alex

sandro Barbosa da Silva, autorizou a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, a pro

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

à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, do Projeto de Lei Ordinária Na 31/2021, de 

autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, que "Institui no Município de Imperatriz a 

Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao suicídio e dá outras providên
cias”. Instantes depois, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, determi

nou o encaminhamento da mencionada matéria à referida Comissão Permanente. Na se

quência, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, 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: Moção de Aplauso ao 

PM Antoniel Lopes Silva, lotado no 14a BPM, pelo ato de solidariedade de evitar que cida
dão cometesse suicídio, em 26 de agosto de 2021, de autoria dos vereadores Jhony dos 

Santos Silva e Whelberson Lima Brandão; e sete Indicações: Na 492/2021, de autoria do 

vereador João Francisco Silva, subscrita pelo edil Francisco Rodrigues da Costa, ao prefei

to de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraes- 

trutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica, com
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meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua Esperança, entre as Ruas Gaspar Dutra e Santo 

Antônio, no Bairro Mutirão; n2 493/2021, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao 

prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, ao secretário municipal de In- 

fraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, e ao secretário municipal de 

Saúde, Alcemir da Conceição Costa, da firmação de parceria para a construção de acade

mia de saúde e área de lazer e de eventos religiosos na Praça Sagrada Família, no Bairro 

Vilinha; Na 494/2021, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, ao secretário de esta

do de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis An

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

Costa Avelino Filho, da firmação de parceria para o asfaltamento da Rua B, no Parque In
dependência (ressalve-se que fora aprovada a Indicação n2 106, em 16 de março de 2021, 

de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, ao governo municipal, da recupera

ção e piçarramento da aludida via); N2 495/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos 

Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário munici

pal de Trânsito e Transporte, Leandro José Braga Costa, da instalação de redutores de ve

locidade (tachões) no cruzamento das Ruas da Assembléia e Bom Jesus, na Vila Lobão; n2 

496/2021, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito de Imperatriz, 

Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimentação asfáltica com sarjetas e meios-fios 

da Rua da Paz, localizada no Parque das Palmeiras (ressalve-se que fora aprovada a Indi
cação n2 249, em 27 de abril de 2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, com 

o mesmo teor); n2 497/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, ao pre

feito de Imperatriz, 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 Trinta, entre as Ruas José de Queiroz e a Coleto

ra 3, no Bairro Vitória; e N2 498/2021, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, 

ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da construção de ponte de 

concreto na Rua Sergipe, entre as Ruas Marly Sarney e São José, bem como, na Rua São 

José, entre as Ruas Sergipe e Bahia, no Bairro Nova Imperatriz. Imediatamente, o primeiro- 

vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, expôs a discussão a Moção de Aplauso de 
autoria dos vereadores Whelberson Lima Brandão e Jhony dos Santos Silva, que destacou 

que, em ato heroico, o PM Antoniel Lopes Silva, evitara o cometimento de mais um suicí

dio, poupando a cidade de mais uma tragédia, após o que o coautor Whelberson Lima 

Brandão frisou a valia do ato de solidariedade do referido militar. Nesta ocasião, os autores 

da Moção de Aplauso lembraram que o PM Antoniel Lopes Silva vivera a tragédia do suicí
dio em família, quando o cometera irmão seu. Ao fazer uso da palavra, o primeiro vice-pre

sidente, Alexsandro Barbosa da Silva, parabenizou os autores da Moção de Aplauso, Jhony 
dos Santos Silva e Whelberson Lima Brandão, pela iniciativa da proposição, momento em
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que lembrou que transcorria a campanha “Setembro Amarelo”, a propósito do que enfatizou 

a gravidade da tragédia do suicídio. Como ninguém mais se pronunciasse, o primeiro-vice- 

presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a Moção de Aplauso ao PM 

Antoniel Lopes Silva, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes.
depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil João Francisco Silva, subscrita 

pelo edil Francisco Rodrigues da Costa, que destacou a necessidade, para a melhoria da 

qualidade do trânsito no Bairro Mutirão, da obras de pavimentação asfáltica, com meios- 

fios, sarjetas e drenagem, da Rua Esperança, entre as Ruas Gaspar Dutra e Santo Antô

nio, no Bairro Mutirão. Como ninguém mais se manifestasse, o primeiro-vice-presidente, 

Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a Indicação N2 492/2021, que foi aprova

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

de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, que assinalou a relevância para a promoção 

da qualidade de vida da comunidade do Bairro Vilinha da construção de academia de saú

de e área de lazer e de eventos religiosos na Praça Sagrada Família, no Bairro Vilinha. Ao 

fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os edis Wander- 

son Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, Cláudia Fernandes Batista e 

Aurélio Gomes da Silva. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o pri

meiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a Indicação n! 

493/2021, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participantes. Imediatamen

te, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, que re

clamou da omissão do Poder Executivo municipal quanto à infraestrutura do Parque Inde

pendência e ressaltou a necessidade da providência reivindicada da firmação de parceria 

para o asfaltamento da Rua B, no Parque Independência. Como ninguém mais se manifes

tasse, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a Indi
cação N2 494/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ato contí

nuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, que 

enfatizou a importância, para a segurança do trânsito, da instalação de redutores de veloci

dade (tachões) no cruzamento das Ruas da Assembléia e Bom Jesus, na Vila Lobão, onde 

era frequente a ocorrência de acidentes. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão 

para subscrever a matéria os edis Whelberson Lima Brandão, Cláudia Fernandes Batista, 

Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Terezinha de Oli

veira Santos. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o primeiro-vice-pre
sidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a Indicação N2 495/2021, que 

recebeu a aprovação unânime dos edis participantes. Logo depois, expôs a discussão a In

dicação de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, que lembrou que já era as

faltada parte da Rua da Paz, no Parque das Palmeiras, de forma que esperava que fosse 
complementada a obra de pavimentação, em benefício da comunidade local. Ao fazerem 
uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Jhony dos Santos Silva, 
Cláudia Fernandes Batista, e Whelberson Lima Brandão. Como ninguém mais se manifes-
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tasse, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a Indi

cação Ne 496/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequên

cia, expôs a discussão a Indicação de sua autoria, quando assinalou a necessidade da 

execução da obra de pavimentação asfáltica da Rua Trinta, entre as Ruas José de Queiroz 

e a Coletora 3, no Bairro Vitória. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para 

subscrever a matéria os edis Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira 

Sousa, Manoel Conceição de Almeida, Terezinha de Oliveira Santos, Cláudia Fernandes 

Batista, Whelberson Lima Brandão e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Como não se 

registrasse mais nenhum pronunciamento, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa 

da Silva, submeteu a votação a Indicação Na 497/2021, que recebeu a aprovação unânime 

dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria da vereado

ra Cláudia Fernandes Batista, que enfatizou a relevância, para a melhoria da qualidade do 

trânsito, da obra de construção de ponte de concreto na Rua Sergipe, entre as Ruas Marly 

Sarney e São José, bem como na Rua São José, entre as Ruas Sergipe e Bahia, no Bairro 

Nova Imperatriz. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis 

Manoel Conceição de Almeida, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Jhony dos Santos Sil

va, Rogério Lima Avelino, Whelberson Lima Brandão, Wanderson Manchinha Silva Carva

lho, Alexsandro Barbosa da Silva e Francisco Rodrigues da Costa. Ao se pronunciar, o pri

meiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, frisou a relevância das pontes para o 

cumprimento do direito de ir e vir e a dignidade do cidadão. Como ninguém mais se mani

festasse, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, submeteu a votação a 

Indicação n2 498/2021, 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: Aurélio Gomes da Silva, Alexsan

dro Barbosa da Silva, Carlos Hermes Ferreira da Cruz e Ricardo Seidel Guimarães. Ao fa

zer uso da palavra, o vereador Aurélio Gomes da Silva lembrou que a Câmara Municipal 

realizaria, na próxima terça-feira, audiência pública sobre a questão do sistema de estacio

namento rotativo zona azul, que vinha sendo ampliada pela Prefeitura, em prejuízo do co

mércio do Centro, de modo que era preciso amadurecer o debate a esse respeito. A seguir, 

o edil Aurélio Gomes da Silva se reportou ao fechamento de rodovias do país por caminho

neiros, que vivia momento complexo por consequência de ação do presidente da Repúbli
ca, Jair Messias Bolsonaro, que, como não sabia governar, recorria ao artifício da agitação, 

o que caracterizava o atual desgoverno federal, o que poderia lançar o país em guerra civil, 

o que julgou lamentável. Ao se dirigir á Tribuna, o vereador Alexsandro Barbosa da Silva 

lamentou que o Dia da Independência houvesse sido usado politicamente, a propósito do 

que observou que lamentável também era que as perdas causadas pela pandemia de co- 
vid-19 viessem sendo relegada a segundo plano em favor de ações políticas. A esse res

peito, o edil Alexsandro Barbosa da Silva advertiu que os posicionamentos político-ideológi- 

 

cos eram passíveis de interp/etações diversas que poderiam levar a confrontos, a propósito
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do que apontou a necessidade de se priorizar o amor como o valor maior. Ao se manifes

tar, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz convidou a comparecer à audiência pública 

agendada para a próxima terça-feira todos os vereadores, comerciantes, trabalhadores e a 

sociedade afetados pelo sistema de estacionamento rotativo zona azul, que vinha penali
zando os condutores de veículos com cobrança de taxas abusivas. A seguir, o edil Carlos 

Hermes Ferreira da Cruz se referiu ao fechamento de estradas do Brasil por caminhoneiros 

convocados pelo presidente Jair Bolsonaro, cujo interesse questionou, a propósito do que 

observou que este admitira que a paralisação dos transportes prejudicaria o brasileiro de 

menor renda. Ao solicitar aparte, o vereador Alexsandro Barbosa da Silva lamentou que 

pessoas se infiltrassem em movimentos políticos para tentar prejudicar a outros, assim 

como que convocados a manifestações públicas se negassem a recuar movidos pelo im

pulso da guerra, a propósito do que reafirmou a necessidade da priorização do amor. Con

cedido-lhe aparte, o edil Aurélio Gomes da Silva comentou que não era condizente a alega

ção do presidente Jair Bolsonaro de que a majoração do preço da gasolina se devia a im

postos estaduais, já que em verdade se devia à política de preços adotada pelo Governo 

Federal. Ao voltar a fazer uso da Tribuna, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz ad

vertiu que o movimento da elite brasileira realizado no Dia da Independência resultara em 

grande prejuízo ao Brasil com queda em bolsas de valores e elevação do valor do dólar, a 
propósito do que apontou a incoerência dessa elite, que também dependia do bom desem

penho da economia. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Ricardo Seidel 

Guimarães contou que vinha recebendo muitas reclamações de pais de alunos da rede de 

ensino municipal, a propósito do que questionou se o vírus causador da covid-19 era pre

conceituoso, visto que as escolas particulares já haviam retornado às aulas presenciais, 

enquanto os estudantes da rede pública continuavam sem aula. A esse respeito, o edil Ri
cardo Seidel Guimarães questionou se não haveria a intenção de mantera educação públi

ca em nível mais baixo para prejudicar o acesso das classes populares ao ensino superior 

e ao mercado de trabalho. Nesta ocasião, o vereador Ricardo Seidel Guimarães protestou 

contra o atraso no retorno da rede pública às aulas presencias, por falta das condições sa

nitárias necessárias nas escolas, a propósito do que observou que o retorno de quase cin

quenta mil alunos às escolas repercutiría positivamente na economia local. Em seguida, o 

edil Ricardo Seidel Guimarães declarou que o presidente Jair Bolsonaro pedira aos cami
nhoneiros que desobstruíssem as rodovia federais, após o que comentou que certas posta

gens davam a impressão de que havia sido o presidente a criar o vírus causador da pande- 

mia, enquanto se ocultavam a prática do aborto e a defesa da legalização das drogas que 
tantas vidas destruíam. A esse respeito, o vereador Ricardo Seidel Guimarães afirmou que 

era por causa dessa situação que se lutava por um país em que realmente se amaria o ver
de e amarelo e se valorizaria a vida. Facultado-lhe aparte, a vereadora Cláudia Fernandes 

Batista informou que a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Lazer e Turismo vinha 

acompanhando a problemática do retorno às aulas nas escolas públicas municipais. Como
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nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, deu por en

cerrada a Sessão. Tasso Assunção, secretário ad hoc, lavrou a presente ata, que, após re

visada pela servidora Zilda de Carvalho Pereira, vai assinada pelos membros da Mesa Di
retora. Plenário Léo Franklin, da Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 

9 de setembro de 2021.
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