ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO 89 PERÍODO DA 18a LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 11 de agosto de 2020, às 8h30m in, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a C â 
mara M unicipal de Im peratriz esteve reunida em Sessão Ordinária. C om pareceram os v e 
readores: A delino O liveira G uim arães, Adhem ar Alves de Freitas Júnior, Antonio Silva P im entel, A urélio Gom es da Silva, C arlos Herm es Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de O li
veira Sousa, Francisco Rodrigues da Costa, João Francisco Silva, José Arim atheia Pereira
de Castro, M anoel Conceição de Alm eida, M aria Telma de Sousa Rocha Silva, Maura R ogéria R odrigues Barroso Santos, Paulo Roberto Cardoso da Silva, Pedro Ferreira Gomes,
R icardo Seidel Guim arães, Terezinha de O liveira Santos, Zesiel Ribeiro da Silva e o presi
dente, José C arlos Soares Barros, conform e registro em livro de presença específico. A u sentees: Am auri Alberto Pereira de Sousa, Ham ilton M iranda de Andrade e M aria de F áti
ma Lim a A velino. V erificado quórum regim ental, o capelão Fagno N ascim ento de Sousa
procedeu à leitura dos versículos de 1 a 5 do capítulo 45 do livro de Salm os da Bíblia S a
grada. Neste ínterim , presidente, José Carlos Soares Barros, com unicou que seria c e le 
brada, naquela data, às 19h30min, m issa do sétim o dia do falecim ento da esposa do v e re 
ador Antonio Silva Pim entel, Maria Helena Silva Pim entel. Logo depois, o presidente, José
C arlos Soares Barros, declarou aberta a 1a Sessão O rdinária do 8° Período da 18a Legisla
tura e autorizou o prim eiro-secretário, Ricardo Seidel Guim arães, a proceder à leitura da
ata da sessão anterior, ocasião em que as vereadoras M aura Rogéria Rodrigues Barroso
Santos e M aria Telm a de Sousa Rocha Silva solicitaram dispensa do procedim ento, pro
posta que foi aceita, quando o presidente subm eteu a votação o referido docum ento, que
foi aprovado pela unanim idade dos edis presentes. Na seqüência, o presidente, José C ar
los Soares Barros, autorizou o prim eiro-secretário, Ricardo Seidel Guim arães, a proceder
à leitura da correspondência recebida, quando este inform ou que não a havia. Ato c o n tí
nuo, o presidente, José Carlos Soares Barros, autorizou o prim eiro-secretário, Ricardo
Seidel G uim arães, a proceder à leitura do Expediente da Casa, que constava da ap re se n 
tação e encam inham ento à C om issão Perm anente de C onstituição, Justiça e Redação de:
V eto Parcial do Poder Executivo à Lei Ordinária n a 1.839/2020, que “ Reconhece com o pa
trim ônio histórico e m aterial a Av. Frei Manoel Procópio do M unicípio de Im peratriz, e dá
outras providência s” ; Veto Total do Poder Executivo à Lei Ordinária Nfi 1.840/2020, que
“ institui m edidas de transparência ativa no M unicípio referente às ações de enfrentam ento
da CO VID-19, e dá outras p rovidências”; Projeto de Lei Ordinária Nfi 33/2020, de autoria
do Poder Executivo, que “ Dispõe sobre a criação de bônus extraordinário para todos os
S ervidores da Secretaria M unicipal de Saúde, pelo enfrentam ento ao coronavírus (COVID19), e dá outras p rovidências” ; Projeto de Lei O rdinária Ne 25/2020, que "Revoga a Lei O r
dinária N2 1.703/2017 - Estacionam ento R otativo no M unicípio de Im peratrizV cfé autoria do
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vereador A dhem ar Alves de Freitas Junior; Decreto Legislativo Na 33/2020, que "Outorga o
Título de Cidadão Im peratrizense ao Sr. Othelino Nova Atves N e to ”, de autoria do verea
dor Carlos Herm es Ferreira da Cruz; Decreto Legislativo Na 34/2020, que "O utorga o Título
de C idadão Im peratrizense ao Sr. José João da Silva", de autoria do vereador Zesiel R i
beiro da Silva; D ecreto Legislativo NQ 35/2020, que “Outorga o Título de C idadão Im peratrizense ao Sr. Afonso M odesto”, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa; e
Decreto Legislativo Nc 36/2020, que “Concede a Medalha do M érito Legislativo ao Sr. R o 
m ário Pereira de Souza, de autoria da vereadora Terezinha de O liveira S antos” . Instantes
depois, a prim eira-vice-presidente, Maria Telm a de Sousa Rocha Silva, determ inou o e n 
cam inham ento das m encionadas m atérias à referida Com issão Perm anente. Na seqüên
cia, autorizou o prim eiro-secretário, Ricardo Seidel G uim arães, a dar prosseguim ento à
leitura do Expediente da Casa, que abrangia, ainda, a apresentação, discussão e votação
de: M oção de A plauso aos conselheiros Tutelares de Im peratriz, pela celebração dos seus
trinta anos de fundação, assim como da prom uígação do Estatuto da Criança e do A dofescente - ECA, celebrado no dia 13 de julho, de autoria dos vereadores M aura Rogéria R o 
drigues Barroso Santos e Pedro Ferreira Gomes; e Moção de Apoio ao Senador Roberto
Coelho Rocha, pela iniciativa da form ulação do projeto de criação da Universidade Federal
do M aranhão - UFAMA, de autoria do vereador Z esiel Ribeiro da Silva. Im ediatam ente, a
prim eira-vice-presidente, Maria Telm a de Sousa Rocha Silva, expôs a discussão a Moção
de A plauso de autoria da vereadora M aura Rogéria R odrigues Barroso Santos, que se re
portou à passagem dos trinta anos do Estatuto da C riança e do Adolescente - ECA e d e s 
tacou a relevância do trabalho desenvolvido pelos conselheiros tutelares em prol das c ri
anças e adolescentes, no que foi seguido pelo colega Pedro Ferreira Gomes, que a ssin a 
lou a significativa função do ECA quanto dos conselhos tutelares em defesa das crianças
e adolescentes. Nesta ocasião, o vereador C arlos Herm es Ferreira da Cruz lam entou que
a sociedade houvesse perdido o senso do valor humano, o que resultava em abandono de
crianças e adolescentes, situação m inorada pelos conselheiros tutelares. Ao fazer uso da
palavra, o edil A delino O liveira G uim arães ressaltou o im portante papel dos conselheiros
tutelares na problem ática atinente a crianças e adolescentes. Como ninguém mais se pro
nunciasse, a prim eira-vice-presidente, Maria Telm a de Sousa Rocha Silva, subm eteu a vo
tação a M oção de A plauso aos conselheiros Tutelares de Im peratriz, que foi aprovada pela
unanim idade dos edis presentes. Instantes depois, expôs a discussão a Moção de A plau
so de autoria do edil Zesiel R ibeiro da Silva, que frisou a im portância da inciativa do sena
d o r R oberto [C oelho] Rocha de apresentação ao C ongresso N acional de projeto de lei de
criação da UFAM A. Ao faze r uso da palavra, o vereador Adhem ar Alves de Freitas Júnior
realçou a relevância da atuação do senador Roberto [C oelho] Rocha em prol da região de
Im peratriz, destacando-se a luta pela construção de central de abastecim ento e agora de
universidade federal. Nesía oportunidade, o presidente, José Ce
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nicou que havia falecido o líder em edebista Antônio Andrade Leite, a propósito do que a
Casa em itiria nota de pesar. Ao fa ze r uso da palavra, o edií Caríos Herm es Ferreira da
C ruz propôs a inversão da Pauta, com o intuito de antecipar a apreciação do Projeto de
Lei Na 33/2020, tendo em vista a inclusão do benefício previsto já na folha de pagam ento
do mês corrente, assim com o a presença, na Galeria, de servidores da pasta da saúde,
proposta que o presidente, José Caríos Soares Barros, subm eteu a votação, quando foi
aprovada pela unanim idade dos edis presentes. Na seqüência, o presidente, José Carlos
Soares Barros, anunciou a Ordem do Dia, que constava de única discussão e votação do
Projeto de Lei O rdinária Na 33/2020, de autoria do Poder Executivo, que “ Dispõe sobre a
criação de bônus extraordinário para todos os servidores da Secretaria M unícipaí de S a ú 
de, pelo enfrentam ento ao coronavírus (COVID-19), e dá outras providência s” . Em segui
da, o presidente, José C arlos Soares Barros, autorizou o prim eiro-secretário, Ricardo Seidel G uim arães, a proceder à leitura das m atérias constantes da Ordem do Dia, que in c lu í
am P areceres das C om issões Perm anentes de C onstituição, Justiça e Redação, e de O r
çam ento, Finanças e C ontabilidade, favoráveis ao Projeto de Lei O rdinária Na 33/2020.
Neste ínterim , o vereador Aurélio Gom es da Silva explicou que, em conform idade com o
sindicato da categoria dos servidores da saúde, os edis Francisco R odrigues da Costa,
José Arim athefa P ereira de Castro, José C arlos Soares Barros, M anoel C onceição de A l
meida, M aria Telm a de Sousa Rocha Silva, M aura Rogéria R odrigues Barroso Santos,
Paulo Roberto Cardoso da Silva, Pedro Ferreira Gomes, Ricardo Seidel Guim arães, T e re zinha de O liveira Santos e Maria de Fátima Lima Avelino haviam apresentado emenda
com vistas à inclusão na m atéria dos servidores que haviam falecido no com bate à pande mia de covid-19, com vistas a conceder o m ínim o de reparo a suas fam ílias. Nesta o c a s i
ão, o presidente, José C arlos Soares Barros, subm eteu a votação a referida emenda, que
recebeu a aprovação unânim e dos edis presentes. A seguir, o presidente, José C arlos S o 
ares Barros, autorizou o prim e/ro-secreíário a proceder à leitura de Requerim ento, de a u 
toria do edil C arlos Herm es Ferreira da Cruz, de quebra interstício na tram itação do P ro je 
to de Lei Na O rdinária 33/2020, após o que o subm eteu a votação, quando foi aprovado
pela unanim idade dos edis presentes. Ato contínuo, o presidente, José Carlos Soares Bar
ros, expôs a única discussão o P rojeto de Lei O rdinária em Pauta (Na 33/2020], m om ento
em que lem brou que a Câm ara M unicipal havia várias iniciativas de propor abono ao fu n c i
onalism o da saúde, vetadas pelo Poder Executivo, que agora enviara

à Casa,no último

dia 7, a proposição em discussão. Ao fazer uso da palavra, o vereador

M anoelConceição

de A lm eida enfatizou que era gratificante aprovar projeto de lei em benefício dos se rvid o 
res da saúde, diversos dos quais haviam perdido a vida no com bate à pandem ia de covid19, m om ento em que lam entou que o prefeito [Francisco de Assis
vesse feito jogo político em torno da m atéria, no que foi seguido p«
mes Ferreira da Cruz, que frisou a diferença que faria na vida dessei

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, Imperati

**OE*LEnreurt«®

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

lhes ser concedido. Nesta ocasião, o edil Aurélio Gomes da Silva parabenizou o sindicato
representativo do funcionalism o da saúde púbfica m unicipal pela luta em defesa da c o n 
cessão (por quatro m eses) de bônus a esses servidores, no que foi seguido pela colega
Maria Telm a de Sousa Rocha Silva, que considerou pouco o que estava sendo concedido
em relação ao que o referido funcionalism o vinha fazendo no com bate à pandem ia de c o vid-19. A esse respeito, o edil Adefíno O liveira G uim arães destacou que a atividade dos
servidores da saúde pública se tornara mais perigosa que a dos policiais m ilitares, visto
que com batiam inim igo invisível e exerciam atribuições de alta relevância nos cuidados
aos acom etidos de covid-19. Instantes depois, o vereador João Francisco Silva registrou
cum prim entos ao prefeito [Francisco de Assis Andrade R am osj pela iniciativa da co nces
são de bônus ao funcionalism o da saúde, a propósito do que observou que o veto do p re 
feito ao projeto de lei form ulado pela Câmara M unicipal se devera à inconstitucionalidade,
uma vez que a adoção de m edida geradora de custos era prerrogativa do Poder E xecuti
vo. Em, seguida, o edil José Arím atheia Pereira de C astro com entou que o prefeito [F ra n 
cisco de A ssis Andrade Ramos] vetava projetos de lei de iniciativa da Câm ara M unicipal
em função de interesse político, após o que afirm ou que a Câmara M unicipal revogaria a
iniciativa do prefeito de criação do sistem a de estacionam ento zona azul. A seguir, o edil
A dhem ar Alves de Freitas Jún ior apreciou positivam ente o posicionam ento do colega José
Arim atheia Pereira de Castro, após o que opinou que tam bém deveriam ser beneficiados
com o abono os profissionais de saúde contratados e terceirizados, que tinham pagam en
tos atrasados desde quatro meses, no que foi seguido pelo colega Fabio H ernandez de
O liveira Sousa, que reclam ou da falta de isonom ia no tratam ento dispensado a esses tra 
balhadores pela Prefeitura. Ao se m anifestar, a vereadora Maura Rogéria R odrigues B a r
roso Santos tam bém opinou que deveria ser estendido a todos os profissionais da saúde a
serviço do M unicípio o bônus objeto da proposição em discussão, que julgou estar sendo
concedido tardiam ente. A seguir, a vereadora Terezinha de O liveira Santos afirm ou a e le 
vada im portância das atribuições exercidas pelos servidores da saúde pública m unicipal,
no que foi seguida pelo colega R icardo Seidel Guim arães. Como não se registrasse mais
nenhum pronunciam ento, o presidente, José C arlos Soares Barros, subm eteu a votação o
P rojeto de Lei O rdinária Ns 33/2020, com a em enda apresentada, o qual foi aprovado pela
unanim idade dos vereadores presentes: Adelino O liveira Guim arães, Adhem ar Alves de
Freitas Júnior, A ntonio Silva Pim entel, Aurélio Gom es da Silva, Carlos Hermes Ferreira da
Cruz, Fabio H ernandez de O liveira Sousa, Francisco Rodrigues da Costa, João Francisco
Silva, José C arlos Soares Barros, José A rim atheia Pereira de Castro, M anoel Conceição
de Alm eida, M aria Telm a de Sousa Rocha Silva, Maura Rogéria Rodrigues Barroso S a n 
tos, Paulo R oberto Cardoso da Silva, Pedro Ferreira Gomes, Ricardo Seidel Guim arães,
Terezinha de O liveira Santos e Z esiel Ribeiro da Silva. Neste ínterim, o presidente, José
C arlos S oares B arros, inform ou que ficaria transferido para a sessão spguinte o E xpe dien -
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te da Casa. Instantes depois, o presidente, José Carlos Soares Barros, abriu inscrições a
pronunciam entos no Grande Expediente, quando se inscreveram os edis: Fabio H ernan
dez de O liveira Sousa, M anoel Conceição de Alm eida, Pedro Ferreira Gomes, Adelino O li
veira Guim arães, A dhem ar A lves de Freitas Júnior, A urélio Gom es da Silva e C arlos H e r
mes Ferreira da Cruz. Ao se dirig ir à Tribuna, o vereador Fabio Hernandez de O liveira
Sousa externou alegria com o trabalho desenvofvido pefo titular da A gem sul [A gencia Exe
cutiva M etropolitana do Sudoeste M aranhense], Frederico Ângelo, a propósito do que co
m unicou que, na sexta-feira seguinte, seria inaugurada a Casa da M ulher Maranhense,
declarou que se encontrava de parabéns a Agem sul pelo trabalho de expedição de lic e n 
ças am bientais, assim com o o trabalho de construção de poços artesianos em vários b a ir
ros e povoados do M unicípio. Logo depois, o edil Fabio H ernandez de O liveira Sousa re s 
saltou que transcorria o Dia do Advogado, m om ento em que assinalou a relevância da a tu 
ação desse profissional na concretização da justiça. Ao so licita r aparte, o vereador Aurélio
G om es da Silva registrou parabéns à Agem sul, cujo desem penho considerou de alta e xce 
lência,

a propósito do que observou que a Casa das M ulheres de Im peratriz seria a s e 

gunda a ser inaugurada no Brasil, após o que tam bém m anifestou cum prim entos aos a d 
vogados pela passagem de seu dia. Ao retom ar a palavra, o vereador Fabio H ernandez de
O liveira Sousa voltou a e n fatizar a excelência do trabalha que vinha sendo desenvolvido
pela Agem sul. Ao fazer uso da Tribuna, o vereador M anoel Conceição de Alm eida com en
tou que o M unicípio vivera ano difícil na área da saúde, por conseqüência da pandemia de
covid-19, em cujo com bate os servidores da saúde se haviam desdobrado para salvar m i
lhares de vidas em todo o País, m otivo pelo qual considerava justa, porém insuficiente, o
bônus a lhes ser concedido por meio do projeto de lei aprovado naquela Sessão. A esse
respeito, o edil M anoel C onceição de Alm eida lam entou que o prefeito [Francisco de Assis
A ndrade Ram os] houvesse, a princípio, vetado projeto de lei da Câm ara M unicipal de c o n 
cessão de bônus a esses servidores, em virtude de interesse politico-eleitoral, razão pela
qual tom ara a inciativa fazê-lo de m odo a pagar o últim o dos quatro abonos em novem bro.
Em seguida, o vereador M anoel Conceição de Alm eida afirm ou que o prefeito [Francisco
de Assis A ndrade Ramos] som ente se dispusera a executar obras no ano eleitoral, após o
que declarou que, de form a diferente, o G overno do Estado vinha se desem penhando de
m aneira excepcional, razão pela qual deveria eleger o próxim o gestor da cidade. Ao se
pronunciar da Tribuna, o vereador Pedro Ferreira Gom es declarou que, desde o início de
sua gestão, o governador Flávio Dino [de Castro e Costa] vinha trabalhando com denodo
não som ente pelo M aranhão, m as tam bém por Im peratriz, de form a que registrava seu r e 
conhecim ento pelas obras que vinham sendo executadas em diversos bairros, mom ento
em que citou várias vias públicas que vinham sendo pavim entadas na Vila Nova, onde r e 
sidia, em especial as Ruas Castro Alves,

Machado de Assis e C atulo da Paixão C e a re n 

se, já concluídas. Instante depois, o edil Pedro Ferreira Gom es i
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tam bém pela inciativa do governo estadual de instalar polícia com unitária na região da
Vila Nova. A seguir, o vereador Pedro Ferreira Gom es declarou que, objetos de indicação
de sua autoria, vinham sendo pavim entadas vias públicas e reform ada praça pela P re fe itu 
ra na Superquadra 602, após o que apontou a necessidade de obras de infraestruturas em
m uitas outras ruas da V ila Nova, a propósito do que declarou que, agora que a Prefeitura
dispunha de usina de asfalto e doze m áquinas de pavim entação, com petia-lhe a pavim en
tação dessas vias públicas. C oncedido-lhe aparte, o vereador Carlos Herm es Ferreira da
C ruz parabenizou o colega Pedro Ferreira Gomes pela luta em defesa de sua com unidade
e do M unicípio com o um todo. Ao voltar a fazer uso da Tribuna, o vereador Pedro Ferreira
G om es afirm ou a disposição de fa ze r muito m ais pelo povo de Im peratriz. Ao se d irig ir à
Tribuna, o vereador A delino O liveira G uim arães reclam ou o retorno da realização de c iru r
gias oftalm ológicas pelo sistem a m unicipal de saúde, ocasião em que lembrou que, por
ocasião da apresentação de relatórios financeiros na Câm ara Municipal, a secretária m u
nicipal de Saúde, M ariana Jales de Sousa, havia anunciado o retom o desse procedim ento,
mas se encontrava em atraso, desde novem bro do ano anterior, o pagam ento à clínica
contratada para a prestação desse serviço, por conseqüência do que m unícipes vinham
perdendo a visão, assim como, em outras áreas, perdiam m em bros superiores e in fe rio 
res, p o r conseqüência das deficiências na assistência m édica prestada pelo M unicípio.
Logo depois, com o auxílio da projeção de fotos por data-show , o vereador A delino O livei
ra G uim arães apresentou im agens de pacientes do Hospital M unicipal de Im peratriz - HMI
que esperavam em m acas por atendim ento, situação que se som ava à falta de insum os
básicos, o que considerou injustiça inaceitável e atribuiu à incom petência do prefeito
[Francisco de A ssis Andrade Ram os], Em seguida, o edil Adelino O liveira G uim arães e xo r-

* *

tou o eleitor im peratrizense a analisar muito bem o voto que concederia nas próxim as e le içoes, apos o que com entou que o prefeito [Francisco de A ssis Andrade Ram os] trabalhara
para si durante os três prim eiros anos do m andato e som ente agora, em ano eleitoral, p a 
vim entava ruas da cidade. Nesta oportunidade, o vereador A delino O liveira Guim arães
louvou o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo secretário estadual de Infraestrutura,
Clayton Noleto [Silva], pela Agem sul e pelo governo estadual como um todo. Ao se m ani
festar da Tribuna, o vereador A dhem ar Alves de Freitas Jú n io r congratulou-se com os co
legas advogados pela passagem se seu dia, a propósito do que enfatizou a contribuição
da advocacia ao regim e dem ocrático, após o que se congratulou tam bém com os m orado
res da região do Bairro M utirão, onde havia sido assinada, no dia anterior, ordem de s e rv i
ço do G overno do Estado, que executaria obras de infraestrutura no local. N esta ocasião,
o edil A dhem ar Alves de Freitas Júnior frisou a qualidade da atuação dos deputados e s ta 
duais M arco A urélio da Silva Azevedo e Rildo de O liveira Am aral, cujo com prom isso com a
com unidade ressaltou, após o que observou que a conhecida Av. M utirão levava, em v e r
dade, o nom e de tio seu, Freitas Filho. Neste ínterim, inscrito para se rnanifestaj^àer J rib u -
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na, o vereador A urélio Gom es da Silva solicitou dispensa da palavra. Ao se pronunciar da
Tribuna, o vereador Carlos Herm es Ferreira da Cruz declarou que pretendia apenas cefebrar a vitória representada pela aprovação do projeto de lei que concedia bônus aos s e rv i
dores da saúde pública m unicipal, após o que agradeceu aos colegas pela aprovação do
requerim ento de sua autoria de votação em regim e de urgência da referida proposição.
Instantes depois, o edil C arlos H erm es Ferreira da Cruz se disse feliz tam bém com a re to 
mada da execução pelo Governo do Estado do program a “Mais A sfalto” , por meio do qual
já havia sido executada a pavim entação de mais de cem quilôm etros de vias públicas em
diversos bairros de Im peratriz. Nesta oportunidade, o vereador Carlos Herm es Ferreira da
Cruz lem brou que o governo estadual havia executado tam bém diversas obras estruturantes no M unicípio, tais com o a Av. Beira-rio, a Casa do Idoso, a Casa da M ulher M a ra n h e n 
se e reform as de escolas e da Praça da Bíblia, além da criação da Uem asul [U niversidade
Estadual da Região Tocantina do M aranhãoj, que tinha novo cam pus em construção. Em
seguida, o edil C arlos Herm es Ferreira da C ruz questionou onde se encontrava o dinheiro
do M unicípio nos três prim eiros anos do governo do prefeito [Francisco de Assis Andrade
Ram os], que som ente no últim o ano do m andato ativara fábrica de asfalto e com eçara a
pavim entar ruas. Como nada mais houvesse a tratar, o presidente, José Carlos Soares
Barros, deu po r encerrada a Sessão e Tasso Assunção, secretário a d hoc, lavrou a pre
sente ata, que, após revisada pela servidora Zilda de Carvalho Pereira, vai assinada pelos
m em bros da M esa Diretora. Plenário Léo Franklin, da Câm ara M unicipal de Im peratriz, E s 
tado do M aranhão, em 11 de agosto de 2020.
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