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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 29 de setembro de 2021, às 8h30min, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câma

ra Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Ordinária. Participaram os vereadores: 

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

dia Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Flamarion de Oliveira Amaral, Francis

co 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, Te- 

rezinha de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, 

Zesiel Ribeiro da Silva e o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa. Ausentes: Antonio Sil

va Pimentel, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa e Rubem Lopes Lima. Ante a ausência mo

mentânea da primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, solicitara ao vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz que assumisse os traba

lhos da Secretaria. Verificado quórum regimental, o vereador Rogério Lima Avelino procedeu à 

leitura dos versículos de 7 a 9 do capítulo 47 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Logo de

pois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou aberta a 18aSessão Ordinária do 

2“ Período da 19aLegislatura e autorizou o primeiro-secretário interino, Carlos Hermes Ferreira 

da Cruz, a proceder à leitura da ata da sessão anterior, ocasião em que o vereador Wanderson 

Manchinha Silva Carvalho 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. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou 

o primeiro-secretário interino, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, a proceder à leitura da corres

pondência recebida, que incluía correspondência, de 9 de setembro, do presidente do Conse

lho de Administração do Instituto Misericordae Vultus, que convidava a participar da inaugura

ção do primeiro laboratório de medicina restaurativa e saúde inclusiva dessa instituição, em 1a 

de outubro; o Ofício Na 336/2021/SEDUC, de 17 de setembro, do secretário-adjunto estadual de 

Administração, Vitor Pelueger Pereira dos Santos, que, em resposta ao Ofício Na 351/2021-SC, 

relativo à Indicação Na 442/2021, informava, que ante a indisponibilidade de recursos no orça

mento do ano corrente, incluiria a demanda no planejamento de ações futuras; o Ofício n“ 

213/2021/SEDUC, de 22 de setembro, da secretária-adjunta municipal, Doralina Marques de 

Almeida, que, em resposta ao Ofício Na 399/2021-SC, relativo à Indicação Na 490/2021, comuni

cava que o financiamento do pleito formulado da construção de academia de saúde se condici

onava à viabilização de emenda parlamentar ao orçamento do Ministério da Saúde; o Ofício N2 

99/2021/CMI/DCP, de 27 de setembro, do coordenador do Departamento das Comissões Per

manentes, Matheus Gabriel Diniz Costa, que informava a realização, no dia 30 seguinte, às 9 

horas, de audiência pública de apresentação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente 

ao primeiro quadrimestre do corrente ano; e o Ofício n2 100/2021/CMI/DCP, de 27 de setem-
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Costa, que informava a realização, em 6 de outubro, às 9 horas, de audiência pública para de

bate do Projeto de Lei n2 013, que “Dispõe sobre a qualificação de entidades sociais, disciplina 

o procedimento de chamamento, seleções públicas e dá outras providências”. Ato contínuo, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou o primeiro-secretário interino, Carlos 

Hermes Ferreira da Cruz, a proceder à leitura do Expediente da Casa, que constava da apre

sentação e encaminhamento à Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação dos 

Projetos de: Lei Ordinária N2 43/2021, de autoria do vereador Flamarion de Oliveira Amaral, que 

“Institui o programa municipal "Horta da Gente" de agricultura urbana e periurbana, mediante 

aproveitamento de terrenos dominiais ociosos do Município e de terrenos particulares ociosos"; 

Lei Ordinária Na44/2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, que “Dispõe so

bre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial da prefeitura e Câmara 

Municipal na internet e dá outras providências”; e Decreto Legislativo N216/2021, de autoria da 

Mesa Diretora, que “Outorga o Título de Cidadão Imperatrizense ao Sr. Rennan Rios Marques 

Rocha”. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, determinou o encami

nhamento das mencionadas matérias à referida Comissão Permanente. Na sequência, o presi

dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou o primeiro-secretário interino, Carlos Her

mes Ferreira da Cruz, a dar prosseguimento à leitura do Expediente da Casa, que abrangia, 

ainda, a apresentação, discussão e votação de: Moção de Aplauso à direção da UEMASUL, 

pelos avanços na educação da região tocantina conquistados ao longo do quadriênio da gestão 

da reitora Elizabeth Nunes e vice-reitor Expedito Barroso, nos anos de 2017- 2021, de autoria 

do vereador Aurélio Gomes da Silva; e nove Indicações: Na 549/2021, de autoria do vereador 

Alexsandro Barbosa da Silva, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e 

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

bloqueteamento ou pavimentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua San

ta Maria, em frente à Escola Municipal Jucimar Rodrigues, no Bairro Santa Inês; N2 550/2021, 

de autoria do vereador Zesiel Ribeiro da 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 pavimentação asfáltica, com meios-fios e sarjetas, da Rua Benjamin Constant, 

na Vila Independente; Na 551/2021, de autoria do vereador Wanderson Manchinha Silva Carva

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

Infraestrutura e Serviços Públicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da recuperação e asfaltamen- 

to, com meios-fios, sarjetas e drenagem, das Ruas Aniceta Cruz, São Francisco e Principal, no 

Bairro Vilinha; N2 552/2021, de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, ao secretário esta

dual 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, com meios-fios, sarjetas e drena

gem, da Rua 38, na Vila Vitória [Ressalve-se que fora aprovada a Indicação de N2 365/2021, 

aprovada em 16 de junho de 2021, de autoria do vereador Alexsandro Barbosa da Silva, com o 

mesmo pedido para o governo municipal; Na 553/2021, de autoria do vereador Adhemar Alves



3

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

de Freitas Junior, ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário 

municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Zigomar Costa Avelino Filho, da pavimenta

ção asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, da Rua W1, no Bairro Asa Norte; Nfl 

554/2021, de autoria do vereador Manoel Conceição de Almeida, ao prefeito de Imperatriz, 

Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Pú

blicos, Zigomar Costa Avelino Filho, da recuperação da camada asfáltica da Rua Manoel Fer

nandes, entre as Avenidas JK e São João, na Vila JK; Na555/2021, de autoria da vereadora Te- 

rezinha de Oliveira Santos, ao governador do estado do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino de 

Castro e Costa, ao secretário de estado de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, 

e ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Andrade Ramos, da firmação de parceria para 

viabilizar um estudo para a instalação de posto policial, no antigo mercado do Povoado São 

Félix; Ne 556/2021, de autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, ao prefeito de Imperatriz, 

Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao secretário municipal de Educação, José Antônio Silva 

Pereira, da reforma da Creche Moranguinho, na Igreja Santa Ana, no Parque das Estrelas; e Ne 

557/2021, de autoria do vereador Ricardo Seidel Guimarães, subscrita pelos vereadores Adhe

mar Alves de Freitas Junior, Aurélio Gomes da Silva e Wanderson Manchinha Silva Carvalho, 

ao presidente da câmara municipal de Imperatriz, Amauri Alberto Pereira de Sousa, da compra 

de rack para central de dados, novo cabeamento de rede, central de arquivamentos de mídia 

das sessões, sistema de som para o plenário, duas internetes de 500 megas dedicadas, equi

pamentos para mídia, tais como câmeras, microfones, luz, computadores, notebooks, placa de 

áudio e vídeo e cabeamentos. Neste ínterim, ante a chegada do ex-prefeito de São Luís - MA, 

Edvaldo Holanda, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu à votação propos

ta de suspensão da Sessão por dez minutos, que foi aprovada pela unanimidade dos vereado

res presentes. Transcorrido esse interregno, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, 

expôs a discussão a Moção de Aplauso de autoria do vereador Aurélio Gomes da Silva, que 

destacou a relevância da Uemasul para o ensino superior regional. Como ninguém mais se pro

nunciasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação Moção de 

Aplauso à direção da UEMASUL, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. 

Instantes depois, expôs a discussão a Indicação de autoria do edil Alexsandro Barbosa da Sil

va, que destacou a necessidade do bloqueteamento ou pavimentação asfáltica, com meios- 

fios, sarjetas e drenagem, da Rua Santa Maria, em frente à Escola Municipal Jucimar Rodri

gues, no Bairro Santa Inês. Como ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto 

Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação N2 549/2021, que foi aprovada pela unanimi

dade dos edis participantes. Na sequência, expôs a discussão a Indicação de autoria do verea

dor Zesiel Ribeiro da Silva, que ressaltou a importância da pavimentação asfáltica, com meios- 

fios e sarjetas, da Rua Benjamin Constant, na Vila Independente. Como não se registrasse 

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

tação a Indicação N2 550/2021, que recebeu a aprovação da unanimidade dos edis participan

tes. Imediatamente, expôs a discussão a Indiqação de autoria do vereador Wanflerson Manchi- 
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nha Silva Carvalho, que protestou contra as más condições de conservação em que se encon

travam as Ruas Aniceta Cruz, São Francisco e Principal, no Bairro Vilinha, onde corria esgoto a 

céu aberto, de forma que se fazia urgente a necessidade de recuperação e asfaltamento des

sas vias públicas. Ao fazerem uso da palavra, dispuseram-se a subscrever a matéria os edis 

Aurélio Gomes da Silva, Rogério Lima Avelino, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Adhemar Al

ves de Freitas Júnior, que lamentou que o prefeito [Francisco de Assis Andrade Ramos] se pre

ocupasse com seus interesses pessoais, ao invés de se preocupar com a cidade, de modo 

que, apesar da elevação da receita mensal em oito milhões de reais e da aquisição de fábrica 

de asfalto, persistia o estado de precariedade da pavimentação de muitas vias públicas. Como 

ninguém mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a vo

tação a Indicação Ne 551/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Ato 

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

frisou a relevância da firmação de parceria para o asfaltamento, com meios-fios, sarjetas e dre

nagem, da Rua 38, na Vila Vitória. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Ne 552/2021, 

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

dicação de autoria do vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior, que contou que a proposição 

atendia a reclamo de moradores da Rua W1, no Bairro Asa Norte, que reivindicavam a pavi

mentação asfáltica, com meios-fios, sarjetas e drenagem, dessa via pública. Como ninguém 

mais se manifestasse, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a 

Indicação Na 553/2021, que foi aprovada pela unanimidade dos edis participantes. Na sequên

cia, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, comunicou que, a pedido do autor, Manoel 

Conceição de Almeida, a Indicação Na 554/2021 fora transferida para a sessão seguinte. Ato 

contínuo, expôs a discussão a Indicação de autoria da vereadora Terezinha de Oliveira Santos, 

que contou que, em reunião com a comunidade do Povoado São Félix, ouvira diversos relatos 

de ocorrência de assaltos, estupros e assassinatos, de maneira que se fazia necessária a me

dida proposta da firmação de parceria para a viabilização de estudo sobre a instalação de pos

to policial, no antigo mercado desse povoado. Ao fazer uso da palavra, o vereador Jhony dos 

Santos Silva se dispôs a subscrever a matéria. Como ninguém mais se manifestasse, o presi

dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 555/2021, que foi 

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

autoria do vereador Jhony dos Santos Silva, que contou que a matéria traduzia reivindicação 

da comunidade do Parque das Estrelas, onde se fazia necessária a reforma da Creche Moran- 

guinho, na Igreja Santa Ana. Ao fazerem uso da palavra, solicitaram permissão para subscre

ver a matéria os edis Cláudia Fernandes Batista, Terezinha de Oliveira Santos e Adhemar Al

ves de Freitas Júnior. Como não se registrasse mais nenhum pronunciamento, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a votação a Indicação Na 556/2021, que recebeu a 

aprovação unânime dos edis participantes. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de
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fora transferida para a sessão seguinte. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, anunciou a Ordem do Dia, que constava de única discussão e votação do Projeto de 

Decreto Legislativo N2 08/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Outorga o Título de Cidadã 

Imperatrizense à Sr3 Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia"; e única discussão e votação do Pro

jeto de Lei Ordinária Na 27/2021, de autoria da unanimidade dos vereadores, que “Reconhece 

como de Utilidade Pública o Instituto de Promoção e Assistência a Saúde Misericórdia Vultus". 

Em seguida, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, autorizou o primeiro-secretário in

terino, Carlos Hermes Ferreira da Cruz, a proceder à leitura das matérias constantes da Ordem 

do Dia, que incluíam Pareceres Conjuntos das Comissões Permanentes de Constituição, Justi

ça e Redação, e de Educação, Cultura, Lazer e Turismo, favoráveis ao Projeto Decreto Legisla

tivo Na 08/2021 e ao Projeto de Lei Ordinária Ns 27/2021. Ato contínuo, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, expôs a única discussão o Projeto de Decreto Legislativo N“ 08/2021, 

momento em que o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior enfatizou que a Sra Ana Beatriz 

Jorge de Carvalho Maia era uma das juízas que tinha o desejo de permanecer na cidade por

que nutria amor pela cidade, o que julgava bastante significativo, de modo que considerava jus

to que lhe fosse outorgado o Título de Cidadã Imperatrizense, no que foi seguido pelos colegas 

Cláudia Fernandes Batista e Amauri Alberto Pereira de Sousa, que assinalou o brilhante traba

lho que a referida magistrada desenvolvia pela cidade. Como ninguém mais se manifestasse, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, submeteu a única votação nominal o Projeto de 

Decreto Legislativo Nfi 08/2021, que foi aprovado pela unanimidade dos vereadores participan

tes, na seguinte ordem: Carlos Hermes Ferreira da Cruz, Mareio Renê Gomes de Sousa, Fran

cisco Rodrigues da Costa, Rogério Lima Avelino, Zesiel Ribeiro da Silva, Aurélio Gomes da Sil

va, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Terezinha de Oliveira Santos, Manoel Con

ceição de Almeida, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Flamarion de Oliveira Amaral, Adhe

mar Alves de Freitas Júnior, Cláudia Fernandes Batista e Amauri Alberto Pereira de Sousa. 

Imediatamente, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, expôs a única discussão o Pro

jeto de Lei Ordinária n2 27/2021 [de autoria da unanimidade dos vereadores], ocasião em que o 

edil Mareio Renê Gomes de Sousa destacou a relevância do trabalho que vinha desenvolvendo 

o Instituto Misericordae Vultus de assistência à saúde da população carente. Como não se re

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

meteu a única votação o Projeto de Lei Ordinária Ns 27/2021, que foi aprovado pela unanimida

de dos vereadores participantes. Instantes depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, abriu inscrições a pronunciamentos no Grande Expediente, quando se inscreveu o edil 

Adhemar Alves de Freitas Júnior. Ao se dirigir à Tribuna, o vereador Adhemar Alves de Freitas 

Júnior se referiu a visita à obra de construção do Hospital do Amor, que transformaria a realida

de do tratamento do câncer na região, a propósito do que explicou que o fato de haver apareci

do em foto em que também se encontrava o prefeito [Francisco de] Assis [Andrade] Ramos não 

significava que houvesse se aliado a este, já que se tratava de visita técnica em que priorizava 

os interesses popuIáLes acima das divergências políticas^ Ao solicitar aparte, a vereador Amau-
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ri Alberto Pereira de Sousa assinalou a relevância da construção no Município de unidade do 

Hospital de Amor, a ser inaugurado em 8 de outubro, a propósito do que acrescentou que o se

nador Weverton Rocha [Marques de Sousa], que viabilizara o financiamento dessa obra já se 

dispunha a pleitear recursos para a ampliação do projeto, com vistas a ampliar a assistência a 

ser prestada aos pacientes acometidos de câncer. A seguir, o edil Adhemar Alves de Freitas 

Júnior lembrou que, por ocasião de visita do presidente Jair Messias Bolsonaro à cidade, assu

mira postura equivalente, em defesa dos interesses da população, independentemente de seu 

posicionamento político. Ao retomar a palavra, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior 

destacou a celeridade com que a obra de construção do Hospital de Amor fora construída, as

sim como frisou a boa qualidade com que vinha sendo concluído o projeto arquitetônico. A se

guir, o edil Adhemar Alves de Freitas Júnior advertiu para a necessidade de criterioso exame 

do projeto de lei de transferência a organização social da gestão da assistência à saúde pública 

municipal, razão pela qual convocara audiência pública para debater essa proposição. Como 

nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, deu por encerra

da 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. Plená

rio Léo Franklin, da Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 29 de setembro 

de 2021.
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