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ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DO 3a PERÍODO DA 19 a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 8 de fevereiro de 2022, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câ

mara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participou a unanimi

dade dos vereadores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, An- 

tonio Silva Pimentel, Aurélio Gomes da Silva, Cláudia Fernandes Batista, Carlos Hermes 

Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Amaral, 

Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel 

Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Rogério Lima Avelino, Ricardo 

Seidel Guimarães, Rubem Lopes Lima, Terezinha de Oliveira Santos, Wanderson Man- 

chinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, Zesiel Ribeiro da Silva e o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa. Verificado quórum regimental, o vereador Zesiel Ribei

ro da Silva procedeu à leitura dos versículos de 4 a 6 do capítulo 84 do livro de Salmos 

da Bíblia Sagrada. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou 

aberta a 3a Sessão Ordinária do 3a Período da 19a Legislatura e autorizou a primeira- 

secretária, Cláudia Fernandes Batista, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, 

ocasião em que os vereadores Fabio Hernandez de Oliveira Sousa e Wanderson Manchi- 

nha Silva Carvalho solicitaram dispensa do procedimento, proposta que foi aceita, quan

do o presidente submeteu a votação o referido documento, que foi aprovado pela unani

midade dos edis participantes. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

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

correspondência recebida, que incluía correspondências, do dia 3 passado, dos vereado

res Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Flamarion de Oliveira Amaral e Wanderson Manchi- 

nha Silva Carvalho, que comunicavam ausência da cidade nos próximos dias 9, 10 e 11, 

em virtude de viagem ao Rio de Janeiro - RJ para participar de curso de aprimoramento 

legislativo; e o Ofício Na 94/202-14“ BPM, do dia 2 passado, do comandante do 14“ Bata

lhão de Polícia Militar, tenente-coronel QOPM CFCIaudiney Luís Santos do Nascimento, 

que comunicava o cumprimento, no dia 10 vindouro, de determinação judicial de reinte

gração de posse de imóvel situado na gleba 12, distrito 01, zona 3, quadra 421, lote 

4113, unidade 001, referente ao Processo no 0812140-59.2020.8.10.0040. Ato contínuo, 

o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou a primeira-secretária, Cláudia 

Fernandes Batista, a proceder à leitura do Expediente da Casa, que constava da apre

sentação, discussão e votação de: Moção de Aplauso aos soldados do 14“ Batalhão de 

Polícia Militar do Maranhão, Michael André, Wildson e Raquel, imperatrizenses que atua

ram de forma heróica no salvamento de rapaz vítima de afogamento, de autoria do verea-
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dor Wanderson Manchinha Silva Carvalho; e Indicações: n2 15/2022, de autoria da verea

dora Cláudia Fernandes Batista, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao se

cretário municipal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, da Rua Conselheiro Francisco Coelho, 

entre as Ruas Tomé de Sousa e Bom Jardim, no Bairro Santa Rita; N2 16/2022, de autoria 

do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, ao 

secretário municipal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, e 

ao superintendente da 8â superintendência Regional Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba, Celso Adriano Costa Dias, da firmação de parce

ria para a pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, das Ruas São Francisco, 

Epitácio Pessoa e Benedito Silvestre de Moraes, na Vila Nova; n2 17/2022, de autoria do 

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

tário municipal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

construção de posto de saúde na Vila Vitória; n2 18/2022, de autoria do vereador Jhony 

dos Santos Silva, ao governador Flávio Dino de Castro e Costa, ao secretário estadual de 

Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, aos deputados estaduais Marco Aurélio da Silva Aze

vedo e Rildo de Oliveira Amaral, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao se

cretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

firmação de parceria para a pavimentação asfáltica ou bloqueteamento, com meios-fios e 

sarjetas, das Ruas São Francisco, entre as Ruas Duque de Caxias e São José; e Dois ir

mãos, entre as Ruas Bom Futuro e São José, na Vila Lobão; N2 19/2022, de autoria do 

vereador Whelberson Lima Brandão, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao 

secretário municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, de reforma e ampliação da 

Escola Municipal Moreira Neto, no Povoado Lagoa Verde; N2 20/2022, de autoria do vere

ador Wanderson Manchinha Silva Carvalho, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ra

mos e ao secretário municipal de Infraestrutura e serviços públicos, Zigomar Costa Aveli

no Filho, da recuperação e asfaltamento, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua 

Santa Fé, na Vilinha; N2 21/2022, de autoria do vereador Rogério Lima Avelino, ao prefei

to Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de Infraestrutura e Servi

ços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da iluminação da Rua 11 de Setembro, entre 

as Ruas Dom Pedro II e Vinte um, no Parque Buriti; N2 22/2022, de autoria do vereador 

Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao se

cretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da 

recuperação da camada asfáltica da Av. Projetada (via de acesso ao Residencial Sebasti

ão Régis); n2 23/2022, de autoria do vereador Francisco Rodrigues da Costa, ao prefeito 

Françisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal de/Trânsito e Transportes,
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Leandro José Braga Costa, da firmação de parceria com o DNIT para a instalação de se

máforo e sinalizações acessórias, na Rodovia BR-010, esquina com a Av. Dorgival Pi

nheiro de Sousa, no Bairro Entroncamento; N2 24/2022, de autoria do vereador Aurélio 

Gomes da Silva, ao prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos e ao secretário municipal 

de Educação, José Antônio Silva Pereira, do cumprimento da portaria que estabelece 

novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério públi

co da educação básica (reajuste de 33,24%). Imediatamente, o presidente, Amauri Alber

to Pereira de Sousa, expôs a Moção de Aplauso de autoria do vereador Wanderson Man- 

chinha Silva Carvalho, que declarou que a proposição visava ao reconhecimento do méri

to da pronta ação da guarnição da Polícia Militar no salvamento de jovem que se afogava 

no rio Tocantins. Ao fazer uso da palavra, o edil Flamarion de Oliveira Amaral atestou o 

merecimento da Polícia Militar tanto no combate à criminalidade quanto no salvamento de 

vidas em acidentes. Como ninguém mais se pronunciasse, o presidente, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, submeteu a votação a Moção de Aplauso aos soldados do 14a BPM, 

que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Instantes depois, expôs a dis

cussão a Indicação de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Batista, que destacou a 

necessidade da pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, da Rua Conselheiro 

Francisco Coelho, entre as Ruas Tomé de Sousa e Bom Jardim, no Bairro Santa Rita. Ao 

fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os vereadores Whelber- 

son Lima Brandão e Terezinha de Oliveira Santos. Como ninguém mais se manifestasse, 

o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação n2 

15/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequência, expôs 

a discussão a Indicação de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da Silva, que frisou a rele

vância da pavimentação asfáltica (com meios-fios e sarjetas) das Ruas São Francisco, 

Epitácio Pessoa e Benedito Silvestre de Moraes, na Vila Nova, para a melhoria da quali

dade da trafegabilidade nessas vias públicas. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram per

missão para subscrever a matéria os edis Terezinha de Oliveira Santos, Aurélio Gomes 

da Silva, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Manoel Conceição de Almeida, Flamari

on de Oliveira Amaral, Rubem Lopes Lima e Jhony dos Santos Silva. Nessa ocasião, o 

edil Manchinha Silva Carvalho reclamou da omissão dos vereadores quanto à gravidade 

do desgaste de boa parte das vias públicas do Município. A seguir, o vereador Flamarion 

de Oliveira Amaral estranhou o valor, constante do Portal da Transparência, de cinquenta 

e quatro milhões para a execução de operação tapa-buracos, visto que não via nas ruas 

da cidade investimentos compatíveis com esse valor. Como não se registrasse mais ne

nhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a vota- 
i

ção a Indicação N2 16/2022, que recebeu a aprovação da unanirmdade dos edis partici-
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pantes. Imediatamente, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Rubem Lo

pes Lima, que ressaltou a importância da construção de posto de saúde na Vila Vitória 

para o suprimento da carência de assistência pública à saúde nesse bairro. Ao fazerem 

uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis Jhony dos Santos Silva, 

Whelberson Lima Brandão, Alexsandro Barbosa da Silva e Wanderson Manchinha Silva 

Carvalho. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, submeteu a votação a Indicação n2'1 7/2022, que foi aprovada pela unanimidade 

dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do verea

dor Jhony dos Santos Silva, que ressaltou a necessidade de pavimentação asfáltica ou 

bloqueteamento (com meios-fios e sarjetas) das Ruas São Francisco, entre as Ruas Du

que de Caxias e São José; e Dois irmãos, entre as Ruas Bom Futuro e São José, na Vila 

Lobão. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscrever a matéria os 

edis Whelberson Lima Brandão, Rubem Lopes Lima, Manoel Conceição de Almeida, 

Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Terezinha de Oliveira Santos e Aurélio Gomes da 

Silva. Nessa oportunidade, o vereador Manoel Conceição de Almeida comentou que o 

prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] se omitia atualmente quanto às demandas 

de obras públicas na Vila Lobão, diferentemente do que se dava quando exercia o cargo 

de vereador o morador desse bairro, Paulo Roberto Cardoso da Silva. Como não se re

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

submeteu a votação a Indicação n2 18/2022, que recebeu a aprovação unânime dos edis 

participantes. Logo depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do vereador Whel

berson Lima Brandão, que assinalou a relevância da reforma e ampliação da Escola Mu

nicipal Moreira Neto, no Povoado Lagoa Verde, para a melhoria da qualidade do ensino 

ministrado à comunidade estudantil dessa localidade. Ao fazerem uso da palavra, dispu

seram-se a subscrever a matéria os edis Jhony dos Santos Silva, Aurélio Gomes da Sil

va, Rubem Lopes Lima, João Francisco Silva, Antonio Silva Pimentel e Aurélio Gomes da 

Silva. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, submeteu a votação a Indicação Na 19/2022, que foi aprovada pela unanimidade dos 

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

Wanderson Manchinha Silva Carvalho, que reclamou da omissão do poder público muni

cipal quanto às precárias condições em que se encontrava a Rua Santa Fé, no Bairro Vili- 

nha, onde se fazia urgente a execução de obra de recuperação e asfaltamento, com 

meios-fios, sarjetas e drenagem, dessa via pública. Ao fazerem uso da palavra, solicita

ram permissão para subscrever a matéria os edis Rubem Lopes Lima, Manoel Conceição 

de Almeida, Rogério Lima Avelino, Jhony dos Santos Silva, Aurélio Gomes da Silva, que 

reclamou do abandono da cidade pelo prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos].
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Nessa oportunidade, o vereador Manoel Conceição de Almeida protestou contra a omis

são do Poder Executivo para com as más condições de conservação em que se encon

travam muitas vias públicas da cidade, sobretudo aquelas já pavimentadas ou recupera

das pelo Governo do Estado, no que foi seguido pelo colega Carlos Hermes Ferreira da 

Cruz, que acrescentou que o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] já não zelava 

da própria imagem, o que atribuiu à confiança no poder econômico com que se reelegera 

e com o qual pretendia eleger deputada estadual a esposa, Janaína Lima Araújo Ramos. 

Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Ne 20/2022, que recebeu a aprovação 

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

do vereador Rogério Lima Avelino, que apontou a necessidade de iluminação da Rua 11 

de Setembro, entre as Ruas Dom Pedro II e Vinte um, no Parque Buriti, para a melhoria 

da segurança pública no local. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a 

matéria os edis Manoel Conceição de Almeida, Francisco Rodrigues da Costa, Wander

son Manchinha Silva Carvalho, Alexsandro Barbosa da Silva, Rubem Lopes Lima e Jhony 

dos Santos Silva. Nessa ocasião, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho recla

mou das dificuldades deparadas para a obtenção da reposição de luminárias na rede de 

iluminação pública de Imperatriz, a propósito do que apontou a necessidade de revisão 

do respectivo contrato (de oito milhões de reais) firmado pela Prefeitura com a empresa 

responsável por esse serviço. A esse respeito, o vereador Alexsandro Barbosa da Silva 

declarou que tivera atendida solicitação que formulara de reposição de luminárias da 

rede de iluminação pública da cidade, após o que o edil Wanderson Manchinha Silva Car

valho o convidou a visitar pontos escuros da cidade, com vistas à reivindicação de solu

ção para esse problema. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 21/2022, que foi aprovada 

pela unanimidade dos edis participantes. A seguir, expôs a discussão a Indicação de au

toria do vereador Manoel Conceição de Almeida, que destacou a necessidade da recupe

ração da camada asfáltica da Av. Projetada, via de acesso ao Residencial Sebastião 

Régis onde se verificavam acidentes de trânsito por consequência do mau estado da con

servação em que se encontrava essa via pública. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram 

permissão para subscrever a matéria os edis Alexsandro Barbosa da Silva, Rubem Lopes 

Lima, Jhony dos Santos Silva, Wanderson Manchinha Silva Carvalho e Francisco Rodri

gues da Costa. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 22/2022, que rece

beu a aprovação unânime dos edis participantes. Imediatamente, expôs a discussão a In- 

dicagão de autoria do vereador Francisco Rodrigu^s-da-Çosta,zque advertiu para a ocor
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rência de acidentes no cruzamento da Av. Dorgival Pinheiro de Sousa com a Rodovia 

BR-010, no Bairro Entroncamento, de modo que se fazia urgente a necessidade de insta

lação de semáforo e sinalizações acessórias no local. Ao fazer uso da palavra, o edil 

Wanderson Manchinha Silva Carvalho apontou a necessidade de estudo sobre a proble

mática do tráfego no cruzamento objeto da proposição, com vistas à definição da resolu

ção mais apropriada, visto que se tratava de ponto de confluência do trânsito proveniente 

de várias vias públicas, no que foi seguido pelos colegas Alexsandro Barbosa da Silva, 

Manoel Conceição de Almeida e Zesiel Ribeiro da Silva, que opinou que poderia solucio

nar o problema a construção de viadutos prevista no âmbito da obra de revitalização da 

Rodovia BR-010. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, submeteu a votação a Indicação n2 23/2022, que foi aprovada pela unani

midade dos edis participantes. Ato contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria do 

vereador Aurélio Gomes da Silva, que frisou a necessidade de cumprimento da portaria 

que estabelece novo valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do ma

gistério público da educação básica, o que já havia sido levado a efeito em quarenta mu

nicípios maranhenses, a propósito do que observou que não se tratava de aumento de 

salário, mas de reajuste (de 33,24%). Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão 

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

rães, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Rubem Lopes Lima e Manoel Conceição de 

Almeida. A esse respeito, o vereador Zesiel Ribeiro da Silva ressalvou que, ao conceder 

reajuste salarial aos profissionais do magistério público da educação básica, o Governo 

Federal apenas cumpria o disposto na legislação pertinente. Como não se registrasse 

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

a votação a Indicação N2 24/2022, que recebeu a aprovação unânime dos edis participan

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

pronunciamentos no Grande Expediente, quando se inscreveram os edis: Antonio Silva 

Pimentel, Mareio Renê Gomes de Sousa, Manoel Conceição de Almeida, Flamarion de 

Oliveira Amaral, Aurélio Gomes da Silva e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Ao se 

manifestar no Grande Expediente, o vereador Antonio Silva Pimentel observou que se 

transcorria ano eleitoral, que ensejaria o aquecimento dos debates na Casa, momento em 

que manifestou votos de bom êxito aos colegas no próximo pleito. A seguir, o edil Antonio 

Silva Pimentel lembrou que colega havia se reportado ao fato de que a vice-prefeita de 

Lajeado Novo, Luana Kelly dos Santos, constava da folha de pagamento de Imperatriz 

para informar que esta era enfermeira lotada no “Socorrão” [Hospital Municipal de Impe

ratriz], onde exercia regularmente atribuições profissionais. Nesta oportunidade, o verea

dor Antonio Silva Pimentel afirmou que a referida vice-prefeita nãd era aliada da
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dama, Janaína Lima Araújo Ramos, e acrescentou estar certo de que esta seria a candi

data a deputada estadual eleita com o maior número de votos nas próximas eleições. Ao 

retomar a palavra, o vereador Antonio Silva Pimentel reafirmou seu posicionamento situa

cionista, no qual se elegera sete vezes, de forma que tinha lado definido no espectro po

lítico desde o início da carreira. Logo depois, o edil Antonio Silva Pimentel declarou apoio 

também ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Neste ínterim, inscrito para 

se manifestar da Tribuna, o vereador Mareio Renê Gomes de Sousa solicitou dispensa da 

palavra. Ao se manifestar no Grande Expediente, o vereador Manoel Conceição de Al

meida lamentou que, a despeito do estado de precariedade em que se encontravam as 

ruas da cidade, houvesse colega edil capaz de se declarar apoiador do prefeito [Francis

co de Assis Andrade Ramos], Nesse sentido, o edil Manoel Conceição de Almeida julgou 

vergonhoso que, apesar da destinação de verba de cinquenta e quatro milhões de reais 

para operação tapa-buracos, as vias públicas da cidade se encontrassem destruídas, o 

que atribuiu o desvio de verbas pelo prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] para 

sua última campanha eleitoral. Instantes depois, o vereador Manoel Conceição de Almei

da afirmou que a Prefeitura se encontrava impossibilitada de adquirir matéria-prima por

que o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] era caloteiro e não contava com 

crédito nas empresas locais. Concedido-lhe aparte, o edil Aurélio Gomes da Silva comen

tou que, por consequência de inadimplência em pagamentos, haviam sido recolhidos os 

veículos locados que eram empregados no serviço de fiscalização da Secretaria Munici

pal de Trânsito - Setran. Nesta oportunidade, o vereador Aurélio Gomes da Silva opinou 

que a Câmara Municipal deveria proceder ao afastamento do prefeito [Francisco de Assis 

Andrade Ramos] do cargo. Ao voltar a fazer uso da palavra, o edil Manoel Conceição de 

Almeida comentou que a Câmara Municipal seria desmoralizada caso não se posicionas

se apropriadamente ante a documentação que apresentaria, juntamente com outros vere

adores oposicionistas, segundo a qual uma única secretaria já somava mais de quinhen

tos servidores como meio de comprar apoio político. Em seguida, o vereador Manoel 

Conceição de Almeida registrou agradecimento à população pela boa audiência que vi

nha sendo obtida pelo programa “Por Um Triz”, que apresentava em parceria com os co

legas Adhemar Alves de Freitas Júnior e Wanderson Manchinha Silva Carvalho. Ao fazer 

uso da Tribuna, o edil Flamarion de Oliveira Amaral considerou vergonhoso que, a des

peito da destinação de verba pela Prefeitura de cinquenta e quatro milhões de reais para 

a execução de operação tapa-buracos, muitas vias públicas da cidade se encontrassem 

em estado de extrema precariedade. Nesta ocasião, o vereador Flamarion de Oliveira 

Amaral apontou a necessidade de esclarecimentos sobre a destinação de recurso da or

dem de seis milhões de reais para obras de artes^deudesqrrhos, assim como julgou des-
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cabida a destinação de mais de onze milhões de reais para transporte escolar, em 2020, 
quando, em virtude da pandemia de covid-19, não houvera aulas presenciais. A seguir, o 

edil Flamarion de Oliveira Amaral julgou igualmente estranho o investimento da Prefeitura 

de dois milhões de reais em internet, a propósito do que questionou se o dono da empre

sa contratada para prover o Município do serviço de acesso à internet não seria o mesmo 

proprietário da empresa Alcabox Ltda., encarregada do serviço de estacionamento rotati

vo. A esse respeito, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral advertiu que a aplicação 

suspeita de recursos federais alocados para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social - Sedes se encontrava sob investigação do Ministério Público Federal, que traba

lhava silenciosamente, mas chegaria aos possíveis responsáveis por desvios de verbas 

nessa pasta, que já somava mais de seiscentos funcionários. Por fim, o edil Flamarion de 

Oliveira Amaral comentou que se sabia de casos de enriquecimento ilícito em meio a in

tegrantes do governo municipal que se refletia no surgimento de grandes pecuaristas no 

Município, a propósito do que advertiu que práticas suspeitas vinham sendo objetos da 

vigilância e “a casa vai cair”. Ao se pronunciar no Grande Expediente, o vereador Aurélio 

Gomes da Silva comentou que, embora o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] já 

exercesse o cargo no segundo ano do segundo mandato, Imperatriz se encontrava em si

tuação precária, a propósito do que citou diversas vias públicas de grandes bairros da ci

dade que se encontravam totalmente danificadas, tais como a Vila Nova, Lagoa Verde, 

Santa Rita e São José. Nesta ocasião, o edil Aurélio Gomes da Silva comunicou que con

vidaria o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Aveli

no Filho, a prestar esclarecimentos sobre essa situação. A seguir, o vereador Aurélio Go

mes da Silva comentou que os professores municipais aguardavam a efetivação do rea

juste salarial que lhes competia por lei desde o mês anterior, o que se refletiría em me

lhoria da qualidade de vida desses profissionais e, por consequência, da qualidade do 

ensino ministrado na rede municipal de ensino. Ao se manifestar no Grande Expediente, 

o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho afirmou a determinação de se manter 

vigilante sobre as ações do poder Executivo municipal, a propósito do que alertou que, 

por meio do programa televisivo “Por Um Triz", a população tomaria conhecimento da 

conduta de cada edil no cumprimento de suas atribuições parlamentares. Em seguida, o 

vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho informou que a Comissão Provisória do 

PSB [Partido Socialista Brasileiro] realizaria, no próximo dia 17, na Câmara Municipal, 

Congresso Municipal que trataria da conjuntura política municipal, estadual e federal e in

dicaria delegados ao Congresso Estadual, após o que declarou que o presidente nacional 

dessa agremiação, Bira do Pindaré [Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa], em breve traria 
boas notícias a Imperatriz relativa à destinaçã^^^me^idag^P^^^^tares a obras de in- 
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fraestrutura. Por fim, o edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho se reportou às pré-can- 

didaturas a governador do vice-governador Carlos [Orleans] Brandão [Júnior] e do sena

dor Weverton Rocha [Marques de Sousa], a propósito do que opinou que era o prefeito 

[Francisco de Assis Andrade Ramos] o “melhor cabo eleitoral” [reverso] da candidatura a 

governador do vice-governador, visto que era o prefeito objeto de alto índice de rejeição 

popular, momento em que externou a recomendação de que o senador Weverton Rocha 

[Marques de Sousa] escolhesse melhor suas amizades. Nesta ocasião, o vereador Wan

derson Manchinha Silva Carvalho externou votos de boa sorte ao colega Adhemar Alves 

de Freitas Júnior em sua candidatura a deputado federal e aos colegas Aurélio Gomes da 

Silva e Ricardo Seidel Guimarães em suas candidaturas a deputado estadual. Facultado- 

lhe aparte, o vereador Aurélio Gomes da Silva cumprimentou o colega Wanderson Man

chinha Silva Carvalho pela criação do programa televisivo “Por Um Triz”, por meio do 

qual estava certo de que prestaria grande contribuição a Imperatriz. Ao retomar a pala

vra, o edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho declarou que o programa televisivo “Por 

Um Triz” tinha a função de dar voz ao povo e acrescentou que a apreciação depreciativa 

que o Poder Executivo municipal fazia dos vereadores apresentadores desse programa 

refletia em verdade a postura do governo municipal para com a população. Ao fazer uso 

da palavra, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, parabenizou os edis 

apresentadores do programa televisivo “Por Um Triz” pela iniciativa da criação desse pro

grama. Como nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, 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 Maranhão, em 8 de fevereiro de 2022
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