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RELÁTORIO DE REUNIÃO DO CEDEI-07/06/2017 

 

 

No dia 07/06/2017 (quarta-feira) às 8h30min, aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Imperatriz, a Reunião do Conselho Empresarial de Desenvolvimento 

Econômico de Imperatriz, no Palácio de Comercio e Indústria - sala de reuniões- R. Bom 

Futuro, 455 - Centro, Imperatriz - MA.  

 

Pauta:  Termo de Cooperação Técnica- Distrito Industrial de Imperatriz. 

 

Membros Presentes: 

 

1. Luís dos Santos Lima-SIMETAL 

2. Francisco de Sales Alencar-FIEMA 

3. Francisco Nascimento- SICAM 

4. Hélio Rodrigues Araújo-ACII 

5. Rodrigo do Carmo Costa-PGM 

6. João Neto Franco-SINDUSCON DO OESTE 

7. João Franco Filho- SINDUSCON DO OESTE 

8. Sandro Bíscaro-Ministério Publico 

9. Francisco de Assis Andrade Ramos- Prefeito 

10. Eduardo Soares Sousa-SEDEC 

11. Josiano Cesar de Sousa-SEDEC 

12. Dorielton Pereira Xavier-SEDEC 

 

 

A palavra inicial foi dada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz, que 

na ocasião deu as boas-vindas a todos, tratando diretamente da pauta sobre o Termo de 

Cooperação Técnica entre o Governo do Estado e Prefeitura para atendimento administrativo 

no Distrito Industrial de Imperatriz, informando. O Secretário Eduardo expos suas 

considerações sobre o prazo e o foro do termo de cooperação técnica de atendimento no 

distrito industrial de Imperatriz. Informou que iria solicitar ao governo do Estado a 

possibilidade do termo possuir prazo de vigência de pelo menos 03 (três) anos para que a 

administração local não ficasse dependendo diretamente da transição de governos e sobre o 

foro do termo ser considerado a comarca de Imperatriz para suas tratativas, evitando-se 

deslocamentos de Imperatriz para São Luís para tratar de assuntos referentes ao distrito de 

Imperatriz. Eduardo acrescentou a importância de dividir responsabilidades e somar esforços 

e forças no termo acima citado convidando a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz 



 
 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

CONSELHO EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

IMPERATRIZ 

 

  

  

  
 

 Rua Bom Futuro, n° 455, centro, Imperatriz - MA 

www.imperatriz.ma.gov.br 
  

  

para também compor a administração local no distrito industrial junto da Prefeitura e Governo 

do Estado, considerando que a entidade empresarial de classe permanece e a gestão pública 

muda a cada 4 (quatro) anos. Em seguida Eduardo franqueou a palavra aos membros do 

Conselho iniciando a fala do Presidente do Conselho Francisco de Assis Andrade Ramos.  

 

Francisco de Assis Andrade Ramos- cumprimentou a todos, agradeceu e registrou a 

importância do conselho para gestão municipal, considerando importante e necessário ouvir a 

classe empresarial da cidade através dos seus representantes (Associações, Sindicatos e 

outros). Continuando o Prefeito reforçou a fala do Secretário Eduardo enfatizando que 

Imperatriz tem e deve estar no distrito industrial junto ao Governo do Estado no atendimento 

a classe empresarial já existente e futuros investidores na cidade. Continuando o Prefeito 

falou a cada membro do conselho que a Prefeitura não medirá esforços para melhor atender as 

empresas através de suas secretarias e neste caso atreves da SEDEC e sua equipe. O 

presidente do conselho fez considerações gerais sobre a inciativas da gestão executiva 

municipal e seus esforços na atualização das Leis Municipais, principalmente na Lei Geral da 

Micro e pequena empresa em fase de votação na câmara de vereadores, juntamente com nova 

Lei de Incentivos ao Empreendedorismo e Inovação, onde ambas as Leis servirão de 

iniciativas inicias para incentivar o crescimento e o desenvolvimento da cidade, com foco no 

associativismo, desburocratização, empreendedorismo e inovação na gestão municipal, 

buscando cada vez mais incentivar os pequenos negócios através do micro empreendedor 

individual, da micro e pequena empresa de todos os setores econômicos considerando que 

98% das empresas locais correspondem as anteriores citadas. O prefeito ainda agradeceu a 

todos e comentou sobre outras ações da gestão municipal que impactam o bom andamento do 

município. Assis Ramos logo franqueou a palavra para ouvir os membros:    

 

Sr. Hélio Araújo-Presidente da Associação Comercial Industrial de Imperatriz.  

Início sua fala pautando o prazo (Art. 57 ...) é preciso verificar se esse art. Não atrapalha (se 

limita) esse prazo. Se limitar é obrigado aceitar, porque ele tem situações favoráveis e sobre o 

foro, temos que sugerir a mudança para Imperatriz. Hélio enfatizou a importância da ACII na 

gestão compartilhada administrativa no distrito industrial junto da Prefeitura e Governo do 

Estado, informando que a entidade tem todo o interesse em compor essa administração. 

Logicamente nós vamos colocar todo o corpo da administração da ACII, nós temos também 

dentro da entidade a diretoria para o Distrito industrial, engenheiro, advogados, para participar 

tanto como associados como também fazer parte como profissionais da entidade. Nós 

pretendemos participar desse termo de cooperação exatamente para contribuir com melhor 

atendimento.  

 

João Neto Franco – Presidente SINDUSCOM do Oeste- MA  

Em Imperatriz nós temos um grande exemplo no estado do Maranhão que é o centro de 

Convenções de Imperatriz que funciona, administrado pela ACII. Franco acrescentou que 

outras entidades poderiam entrar como apoiadoras institucionais na administração do distrito, 
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considerando o SINDUSCOM e outros sindicados que compõem o conselho, então assim, 

quando esse termo de cooperação técnica estiver concluído.  

  

Sr. Francisco de Sales Alencar- 1º Vice- Presidente FIEMA 

Concordo com Hélio, João Neto e com as falas do Prefeito e do Secretário Eduardo, digo em 

nome da FIEMA que a entidade apoiará a administração no distrito industrial, acredito que a 

participação da iniciativa privada e a prefeitura no distrito industrial contribuirá para o melhor 

atendimento com agilidade, pois se trata de atendimento local com quem administra a cidade 

e está mais próximo da classe empresarial.  

 

Francisco Nascimento-SICAM  

Quando se trata de participação da classe empresarial no atendimento junto da iniciativa 

publica os resultados são melhores, temos mais celeridade, funciona. Comungo das palavras 

de quem me antecedeu e ficamos aguardando o governo do Estado concluir a obra do distrito 

industrial para que juntos iniciemos esse novo modelo de gestão compartilhada a exemplo do 

associativismo que acreditamos e vivemos no sistema indústria.  

 

Luis dos Santos Lima- Presidente do SIMETAL 

Atualmente empresários pretendem se implantar e outros estão se implantando, o SIMETAL 

apoia a inciativa da Prefeitura através da SEDEC e acredita que juntos com iniciativa privada 

faremos um melhor atendimento no distrito industrial e nos colocamos a disposição para 

apoiar e participar dessa gestão compartilhada.     

 

Sandro Pofhal Bíscaro  - Promotor do Ministério Público Estadual   

Digo que essa medida seja uma dentre várias para se desburocratizar o atendimento, acho que 

uma pessoa que empreende no Brasil, merece um prêmio, porque a burocracia é tão grande 

que desestimula o empreendedor. Vejo que a medida de se atender localmente incentiva a 

desburocratização.  Que o termo de cooperação seja um ponto muito forte, positivo para o 

desenvolvimento. Ficando assim melhor para o empresário investidor, que não mais irá se 

deslocar para São Luís em busca de atendimento, e acho que seja uma “afirmação política de 

Imperatriz no sentido de independência burocrática da Capital”. Imperatriz merece o respeito 

desse atendimento local. Finalizando que essa medida seja uma dentre as demais que possam 

vir para contribuir com a cidade.  

 

Josiano Cesar– Diretor SEDEC 

A iniciativa precisa ser concluída, o termo de cooperação técnica é necessário para se 

desenvolver alguns projetos para futuros investimentos no distrito, no sentido fomentar que a 

Industria tem a oportunidade de se instalar e crescer no município de Imperatriz. A 

participação do conselho na gestão municipal é imprescindível, ouvindo, interagindo e 

contribuindo diretamente para assuntos do desenvolvimento local e regional, considerando 

todos os setores econômicos e nessa ocasião a indústria. 
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Dr.  Rodrigo do Carmo Costa- Procurador Geral do Município de Imperatriz 

É importante ressaltar que esse termo de cooperação técnica já vem uma minuta da própria 

secretaria do Estado Indústria, que já foi avaliado pela Procuradoria Geral do Município, os 

termos. Esse termo é só um compartilhamento de parte de competência, não é a integralidade. 

é importante nós, esse Conselho solicitar uma apreciação para que a gente possa tentar 

desburocratizar, conforme as palavras do Dr. Sandro, isso é importante. Incluir entidades 

como cessionárias, como se esse termo fosse um contrato de adesão e encaminha só para eles 

assinar. Cabe a nós fazemos as pontuações e solicitar. A Procuradoria está alinhada junto a 

SEDEC nos trametes deste termo para providências.  

 

Francisco de Assis Andrade Ramos- O prefeito retomou a palavra, agradeceu, pediu 

providencias para se concluir o objetivo e considerou a pauta concluída no momento.  

 

 

 

 

 

 

 




