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PODER EXECUTIVO 

 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA 

QUARTO TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO: Nº 
036/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017. PROCESSO 
ADMINISTRATICO Nº 084/2021, PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e CAL e ADVOGADOS 
ASSOCIADOS – CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 
POLITICOS, 14.261.737/0001-72 e Inscrição Municipal nº 
255.870.2.1. Prorrogar por mais 365 (Trezentos e Sessenta 
e Cinco) dias, período de 27.08.2021 à 28.08.2021. O 
contrato nº 036/2017, Pregão Presencial nº 036/2017. 
OBJETIVANDO a Execução de serviços jurídicos/tributários 
especializados de capacitação e assessoramento para 
recuperação de receitas relativamente ao período não 
atingidos pela decadência (últimos cinco anos), 
relativamente ao Imposto Sobre Serviços – ISS, incidente 
sobre serviços prestados por instituições financeiras, 
realizados no território do Município contratante, e não 
declarados à Fazenda Municipal. Assessoramento técnico 
e capacitação dos quadros locais para fins de obtenção dos 
dados necessários à verificação destes fatos geradores e 
em relação aos Atos Administrativos necessários à 
constituição dos créditos tributários, notificação dos 
devedores, elaboração de pareceres, minutas de peças e 
demais atos concernentes à formalização do Processo 
Administrativo Fiscal, ao julgamento dos contenciosos 
apresentados, bem como aos Processo judicial de cobrança 
dos créditos constituídos e não pagos espontaneamente 
pelas instituições devedoras, AMPARO LEGAL: Art. 57 da 
LEI N° 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ 
DOCA/MA, 27 de agosto de 2021, ASSINATURAS: 
Secretário Municipal de Administração, Indústria e 
Comércio o Sr. José Jailton Ferreira Santos; conforme 
Portaria 069/2020; Sr. Carlos Willi Cal, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.022.677.775 SSP/PC RS e CPF nº 
472.124.970-53 – Representante Legal. 

 
RELATÓRIO  

FINAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM BASE NA 
RESOLUÇÃO CNMP N°082/2012 E CONAMA N°009/1987 

 
OBJETIVO  

Este documento tem como objetivo tratar da ‘’ Supressão 
da Árvore Sumaúma (Ceiba Pentranda), conhecida no 
município Zé Doca como Barriguda e poda de árvores. os 
principais assuntos debatidos na Audiência Pública nº 

001/2021,  tinha como tema ‘’ Suprimir para Prevenir.’                      
na forma  da lei 317/2009, que institui o licenciamento 
ambiental no município de Zé Doca. 

A referida audiência foi organizada da seguinte forma: 
Realização das inscrições, assinatura da lista de presença. 
Em seguida a Solenidade de abertura com a nomeação e 
formação da Mesa, Exposição técnica do Engenheiro 
Ambiental, Eneas Costa Aguiar, manifestações orais dos 
interessados e respostas das manifestações orais dos 
interessados. 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA N°001/2021 

 

Assunto: Supressão da Árvore sumaúma (ceiba pentranda) 

e Poda de Árvore 

Data: 14 de setembro de 2021 

Local: Escola Municipal José Miranda Braz, localizada, na 

Avenida do comercio, s/n, centro, Zé Doca –Ma 

Horário: 17:30 
 
No dia 14 de setembro de 2021, na quadra da Escola 
Municipal José Miranda Braz, Avenida do Comercio, s/n, 
Centro, Zé Doca –MA, às 17:30 horas, foi iniciada a 
Audiência Pública nº 001/2021, convocada por intermédio 
do Aviso de Audiência Pública n°001/2021; Edital de 
Convocação n°005/2021, Publicado no Diário Oficial do 
Município de Zé Doca, Quarta-Feira, 01 de setembro de 
2021, edição, n°59 /2021. Tendo por objeto tratar da ‘’ 
Supressão da Árvore Sumaúma (Ceiba Pentranda), 
popularmente conhecida no município de Barriguda. 

Antes do início formal da Audiência Pública, os convocados 
dirigiram-se até a mesa de inscrição, assinaram a lista de 
presença, e houve inscrições para manifestação oral do 
assunto a ser debatido da Audiência. Entretanto, 
aconteceu uma ligeira perturbação de um indivíduo, 
aparentemente alcoolizado, no entanto, logo foi contido 
pela guarda municipal ali presente. Posteriormente 
dirigiram-se ao seus respectivos assentos, para aguardar a 
formação e composição da mesa.   

Em seguida o cerimonia lista, convidou para a formação da 
mesa, o senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Recurso Hídrico: Rogério Sousa Santo da Rocha; Secretário 
de Administração: José Jailton  Ferreira Santos; 
Comandante do 29° Batalhão da Policia Militar: Tenente 
Coronel Amarildo Passos Farias; Promotor de Justiça: Dr. 
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Thiago Lima Aguiar; Procurado do Município: Dr. Antônia 
Apoena Rejane da Silva Ribeiro Mendonça; Chefe do 
Departamento  Urbanismo: Elisvaldo Ferreira de Lima; 
Presidente da Câmara de Vereadores: Carlos Henrique de 
Oliveira; Vice Prefeita: Ana Angélica Moura Sampaio; 
Presidente do Sindicado dos Comerciários da Regional do 
Alto Turí: José Neres Castelo Lemos; Representante da 
Sociedade Civil: Lindalva Lima Sousa; Representante do 
Pastor Presidente das Assembleias de Deus: Gilwesley de 
Sousa Oliveira.   

Dando- se   início a Solenidade de abertura, foi passado a 
palavra ao senhor Secretário de Meio Ambiente, Rogério 
Sousa da Rocha, que iniciou agradecendo a presença de 
todos e falando da importância da Audiência Pública, do 
meio ambiente e como a Constituição Federal resguardam, 
falou   da importância da democracia ao fazer plebiscito ao 
se consultar opinião do povo, finalizando suas palavras, 
falou da importância do tema,’’ suprimir para prevenir ‘’. 

 Em seguida passou a palavra ao Pastor, Gilwesley de Sousa 
Oliveira, que apresentou a reunião a Deus e finalizou com 
uma oração. Posteriormente foi passada ao facilitador, 
Wallison Rony Andrade Mendonça, que apresentou o 
Regimento Interno da Audiência Pública e colocou para 
aprovação dos presentes, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. Seguidamente foi passada a palavra ao 
Secretário de Administração, José Jailton de Sousa Ferreira 
de Santos, que cumprimentou a mesa em nome da vice 
prefeita, Senhora Ana Sampaio, cumprimentou todos os 
vereadores em nome do vereador Alexandre Barroso, 
finalizando suas palavras, ele falou da importância do 
crescimento da cidade, em consequência disso, era 
necessário que houve mudanças. Para que houvesse isso 
era necessário a retiradas de alguns árvores, mas, 
complementou dizendo que ao mesmo tempo, que se tira, 
deveria se compensar plantando arvores, falou também, 
da urbanização da cidade com a implantação da avenida. 

No espaço posterior foi dada a palavra ao Chefe do 
Departamento de urbanismo, Elisvaldo de Lima, 
cumprimentou a mesa, em nome, da Vice Prefeita, Ana 
Sampaio, todos os vereados, em nome do Presidente da 
Câmara, Carlos Henrique, cumprimentou a Sociedade Civil, 
em nome, José Neres, e o Conselho Municipal de Defesa de 
Meio Ambiente, em nome da Conselheira Lindalva Lima, 
falou também  da importância das arvores para a existência 
humana, e , que é necessário a supressão da arvore 
barriguda, para preservação de vida. Com estudos feitos, 
foi detectado a morte integral da mesma. Finalizou 
elogiando, a atitude do Secretário de Meio Ambiente, pela 
realização da Audiência Pública. Em seguida passou a 
palavra a senhora a Conselheira do Conselho Municipal de 
Defesa de Meio Ambiente, Lindalva Lima, que neste ato 
representa a Sociedade Civil, que falou do estado físico da 
arvore, que visivelmente aparentava-se morta, e do risco 
que ela apresentava, e que era totalmente a favor da 
supressão da árvore. Dando –se continuidade, passou a 
palavra ao senhor, Neres, representante do Sindicato dos 
comerciários do Alto Turí, que ressaltou da importância da 

Audiência   Pública, parabenizou o Secretário de Meio 
Ambiente, Rogerio Rocha e  toda a sua equipe de trabalho, 
e que era a favor da retida da arvore, pois a mesma a 
qualquer hora poderia causar uma grande tragédia. 
Posterior passou-se a palavra ao Coronel Passos que 
cumprimentou a mesa em nome da Vereadora Ana Freire 
e a todos da plateia. Em suas palavras disse que há uma 
grande preocupação com a árvore que a qualquer 
momento pode causar acidente aos transeuntes da Br 316 
devido ao fato da mesma não possuir mais vida, falou do 
objetivo e importância da audiência e parabenizou os 
envolvidos pela mesma. Logo em seguida, passou-se a 
palavra a Doutora Apoena, Procuradora Geral do 
Município, a mesma em suas palavras cumprimentou a 
todos presentes em nome da Vice Prefeita Ana Angélica, 
falou da importância da audiência pública para a população 
zedoquense, disse que foi uma forma de dar transparência 
aos atos da administração através da Secretaria  Municipal 
de Meio Ambiente, falou do crescimento da cidade, falou 
da busca da administração de prevê formas do crescimento 
da cidade sem agredir ao meio ambiente e mesmo assim 
dar acessibilidade a população zedoquense, falou também 
que essa necessidade de supressão é por que a arvore 
deixou de ser frutífera e os estudos técnicos já 
comprovaram isso, falou dos riscos que a arvore traz aos 
transeuntes da Br 316 e pediu ao povo que realmente se 
engajassem no assunto, que colaborassem com ideias, 
sugestões e críticas. 

Dando continuidade a audiência, foi passada a palavra ao 
Presidente da Câmara de vereadores da cidade, o senhor 
Carlos Henrique que em sua fala cumprimentou nossa 
digníssima vice prefeita representando a mesa e na pessoa 
do senhor Secretário Rogério Rocha cumprimentou os 
demais secretários, e no nome do vereador Júnior 
Besourão cumprimentou os demais vereadores presentes, 
em nome da câmara disse que era a favor ao corte total da 
árvore devido ao risco a mesma causa aos zedoquenses 
que por ali trafegam. Posteriormente, foi dada a palavra ao 
promotor de justiça da cidade de Zé Doca o doutor Thiago, 
que cumprimentou a todos presentes, cumprimentou a 
mesa na pessoa da vice prefeita, falou da colocação do 
chefe do Departamento de Urbanismo, falou da 
necessidade do estudo que os técnicos da Secretaria 
realizaram, falou do cumprimento da administração em 
relação as normas jurídicas que regem o meio ambiente, 
parabenizou a administração pela orientação que vem 
dando a população, falou da história e origem da Barriguda 
e que ela é símbolo em outro país, falou também que tudo 
tem um fim inclusive o ciclo de vida de uma árvore, falou 
do desenvolvimento da cidade, pediu que a população se 
atentasse aos que os técnicos estaria apresentando a 
respeito da árvore, ressaltou que administração ao realizar 
audiência está respeitando todos os requisitos legais. 
Finalizou seu ponto de vista colocando-se a disposição para 
o bem estar da sociedade. Seguindo com o curso da 
audiência passou-se a palavra a vice prefeita a mesma 
cumprimentou a mesa em nome da Procuradora Doutora 
Apoena e a todos os secretários presentes. Falou da 



QUINTA FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2021  | MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA | ANO V  | EDIÇÃO Nº 64/2021 

 

 É 

 Avenida Militar | Vila Do Bec |Cep: 65365-000 |Zé Doca MA | CNPJ: 12.122.065/0001-99 

3 

importância da audiência e a busca do conhecimento que 
levou a conclusão de que a arvore está morta, falou que a 
administração está removendo algo que deixou de dar 
frutos para replantar arvores que darão sombras e novos 
frutos. 

Para finalizar a exposição da mesa, passou-se a palavra ao 
Engenheiro Ambiental Enéas Aguiar que expôs a toda 
sociedade zedoquense presente os motivos pelos quais 
levou-se a ideia de supressão da arvore sumaúma, 
popularmente conhecida por todos como barriguda. Em 
suas palavras deixou claro aos presente o tema da 
audiência: supressão e Poda, apresentou-se como sendo 
engenheiro e defensor do meio ambiente, falou do 
objetivo geral e específico da audiência, expôs de forma 
holográfica dados que comprovassem seu estudo, falou 
das soluções além do problema que estava sendo colocado 
em pauta. Falou que Zé Doca possui ventos fortes que 
podem derrubar as arvores, falou que seu estudo foi 
baseado em artigos, sites... falou também que a copa, 
tronco e galhos da arvore estavam comprometido devido 
um estudo interior e mitigado, falou das medidas 
mitigadoras e compensatórias que deveriam ser realizados 
após a supressão, falou em plantio de arvores da mesma 
espécie, ou de variadas especiés. Falou também que está 
disponível a dúvidas, e falou que seu estudo foi baseado 
em cima de outros estudos já existentes e disponíveis em 
sites. Assim que o engenheiro conclui sua fala, a palavra foi 
passada ao moderador Walisson Rony que  em sua fala 
reiterou a participação dos presentes e por ordem chamou 
para discussão de ideias e debate os inscritos no início da 
audiência para que pudessem manifestar sua vontade e 
opinião a respeito do assunto abordado. Por ordem de 
inscrição, o moderador chamou os inscritos.  

O primeiro a ser chamado foi o senhor Janílson que no 
momento da chamada não encontra-se mais presente. 
 Em segundo lugar foi chamado o senhor Antônio Silva 
Pires que fez apenas uma breve colocação falando da 
necessidade de se entender o risco que a arvore estava 
trazendo para a população zedoquense e parabenizou a 
Secretaria na pessoa do Secretário.  

Em terceiro Lugar o Secretário da Fazendo do Município 
que apenas reiterou dizendo que a administração estava 
valorizando a opinião da sociedade zedoquense ao realizar 
esta audiência. 

 Em quarto lugar foi chamado o senhor Emanoel que se 
colocou como morador da cidade de Zé Doca e 
demonstrou sua preocupação com o replantio de novas 
arvores após a supressão e ainda fez sua colocação dizendo 
que achava viável o plantio de novas arvores e novas 
espécies, devido ao fato de na sua visão a sumaúma ser 
incompatível com a região.  

Em quinto lugar foi novamente convocado o promotor de 
justiça que apenas tinha uma pergunta técnica em relação 
ao solo, como seria feito o manejo do solo ao retirar a 
árvore, já que a arvore possui suas raízes muito profundas.  

Em sexto lugar, foi chamado o senhor Romero que falou do 
valor sentimental que arvore tinha pra ele, por ser uma 
arvore que dava sombra e onde o mesmo as vezes 
descansava em baixo de sua sombra. Também fez um 
breve comentário sobre o galho da mesma que caiu a 
pouco tempo na Br e por pouco não atingiu o irmão do 
mesmo, parabenizou também o Secretário pelo evento e 
agradeceu pelo incentivo a população.  

Em sétimo lugar o moderador passou a palavra ao 
Secretário de Agricultura: André Oliveira que reiterou que 
o tema é muito importante para ser discutido em 
sociedade pois trata-se de interesse público e a 
coletividade pelo risco que a mesma causa a população 
zedoquense, reiterou que a favor da retirada, mas, que 
também reconhece o valor que arvore tinha para a 
sociedade zedoquense, agradeceu a todas as autoridades 
na pessoa do promotor Tiago, agradeceu ao major passos, 
aos vereadores e todos secretários e por fim se colocou a 
disposição a qualquer dúvida. 

 Em Oitavo lugar foi passada a palavra ao senhor Antônio 
Gomes Bezerra que falou do valor sentimental de uma 
arvore, lembro de um poema existente que fala da 
importância da arvore e como isso lembra a infância dele. 
 Finalizando, foi chamado o senhor Klark Baima Sousa que 
indagou as seguintes perguntas: se foi feita uma análise a 
fundo no tronco para saber quantos anos ela tinha e se há 
a necessidade do corte total da arvore? Indagou também 
quantas arvores estão em riscos em Zé Doca. Em suas 
palavras também deu ideia de plantio de novas arvores 
diferentes, que são suscetíveis e adaptáveis na cidade, 
falou das arvores também que não devem ser plantadas 
arvores da espécie sumaúma, pois a mesma é de grande 
porte, e não é adaptável a zona urbana, e também para que 
futuramente, não houvesse a necessidade de retirar.  
Tendo por fim se colocou à disposição para réplica. 

Em resposta o engenheiro Ambiental Enéas Aguiar: - 
confirmou que realmente não tinha feito nenhum estudo 
para detectar a idade da árvore mas que foi usado uma 
técnica científica por nome seitz e que a árvore 
apresentava galhos secos, perda da casca, alguns 
patógenos como cupins, fungose bactérias que ocasionou 
sua morte, por ato de transparência deixou disponível seu 
Instagram “ Eneas.Aguiar” para esclarecimento de dúvida 
e informações.  

Em replica o Klark Baiama Sousa, fez a seguinte indagação, 
que arvore é plantada ilegal? 

Em resposta do Engenheiro Ambiental, Eneas Aguiar, disse: 
Que não existe arvores plantada ilegal, e sim as arvores 
invasoras, como por exemplo o ninho. e disse mais foi 
muito bem  colocado  a pergunta do mesmo, mas isso era 
assunto para uma outra audiência, e esta estava se 
tratando de poda  de arvores e a supressão da Sumaúma, 
conhecida em Zé Doca, como barriguda. 
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E para encerrar o debate a palavra foi passada ao 
Engenheiro Ambiental Jõao Pedro Costa, para fazer a suas 
colocações. O mesmo começou elogiando os trabalhos da 
Secretaria de Meio Ambiente, através da Prefeitura 
Municipal de Zé Doca, pela a realização da Audiência 
Pública. Disse também ser filho de Zé Doca, que estava 
muito orgulhoso em participar com engenheiro ambiental, 
disse que, para os que não conhecia, que a sumaúma é 
conhecida como a rainha da arvores na Floresta 
Amazônica, para se ter idéia da importância que ela tinha. 
Que foi a favor do estudo apresentado atestando sua 
morta, que foi ocasionado por ação antrópica. Falou 
também das podas agressivas que pode causar a morte das 
arvores, mas que a poda era necessária para manter uma 
cidade bonita. Para finalizar sua fala, disse mais, que era a 
favor da retirada da arvore barriguda, mas com uma 
compensação. 

Para finalizar o evento, o moderador Wallison Ronny, 
colocou em votação, para quem era a favor da retirada 
total da arvore barriguda, que levantasse a mão. 

Todos os presente se manifestaram em unanimidade a 
favor da supressão da arvore. E mais uma vez, o mesmo 
colocou em votação, o questionamento do secretário de 
agricultura, André Solteiro de que fosse, feita 
compensação de outra arvore da mesma espécie.  Mas a 
maioria dos os presentes votaram para, que fosse feito 
compensação de árvore de outra espécie. 

Concluindo a votação, a palavra foi passada, ao Secretário 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rogerio Sousa 
Santos da Rocha, que agradeceu a presença de cada um, 
que ali se fazia presente, e toda a coordenação da 
audiência pública, e ressaltou também a importância da 
parceria das demais secretarias e a presença da sociedade 
civil. Falou também que para desenvolver um bom 
trabalho, é necessário uma boa equipe, da qual ele tem.   

Declarou por encerrado a audiência pública, convidando a 
todos para um coffee bleak. 

 
Coordenação Municipal da Audiência Pública Conjunta 

Presidente 
Rogerio Sousa Santos da Rocha 

Coordenador 
Tony Simplício de Araújo 

Moderador 
Wallison Ronny de Andrade Mendonça  

Facilitador  
Francisco Silva Dias  
Secretários Escribas 

Denílson   Acena da Silva 
Wesley Coelho Lopes 

Recepcionistas 
Aiha Guanassarah Silva Oliveira 

Francisca Dayane de Andrade da Silva 
Expositor   

Engenheiro Ambiental 

Eneas Costa Aguiar 

Zé Doca, Ma, 20 de Setembro de 2021 
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