ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO
2a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA

Em 28 de setembro de 2021, às 9h, no Plenário Léo Franklin e por meio virtual, a Câmara

Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Solene Comemorativa de seu Aniversá
rio de 163 Anos de Fundação. Participaram os vereadores: Adhemar Alves de Freitas Jú
nior, Alexsandro Barbosa da Silva, Antonio Silva Pimentel, Aurélio Gomes da Silva, Carlos

Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Ama
ral, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel
Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Rogério Lima Avelino, Ricardo Sei-

del Guimarães, Rubem Lopes Lima, Terezinha de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha

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

Alberto Pereira de Sousa. Ausentes: Cláudia Fernandes Batista, Carlos Hermes Ferreira
da Cruz, Rubem Lopes Lima e Whelberson Lima Brandão. Ao dar início dos trabalhos, a
cerimonialista Andreia Epifânio Saraiva anunciou a realização de Sessão Solene Come
morativa do Aniversário de 163 de Fundação da Câmara Municipal de Imperatriz e entrega

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

deu à leitura de texto sobre a história da Câmara Municipal de Imperatriz, fundada em 25
de setembro de 1858, no contexto da evolução da história do Município desde a fundação

por frei Manoel Procópio. A seguir a mestre de cerimônia, Andreia Epifânio Saraiva, proce
deu à composição da mesa, que ficou formada pelo presidente, Amauri Alberto Pereira de
Sousa, o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Silva, o vereador Adhemar Al

ves de Freitas Júnior e os ex-presidentes Adhemar Alves Freitas, João Francisco Silva e

José Ribamar dos Santos Veiga. Ao se pronunciar, o presidente, Amauri Alberto Pereira
de Sousa, declarou aberta a Sessão Solene Comemorativa do Aniversário de 163 de Fun
dação da Câmara Municipal de Imperatriz e entrega de honrarias. Verificado quórum regi

mental, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho procedeu à leitura dos versícu

los de 1 a 4 do capítulo 37 do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Ao retomar a palavra, o
presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, anunciou a condecoração do ex-presidente

José Ribamar dos Santos Veiga, momento em que procedeu à leitura de breve histórico
biográficos do condecorado. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa,

apôs na lapela do ex-presidente José Ribamar dos Santos Veiga, botton constante do bra
são da Câmara Municipal, em gesto simbólico em sua homenagem. Ao se dirigir à Tribu
na, o ex-presidente José dos Santos Veiga se declarou emocionado com a homenagem

que recebia, disse esperar poder continuar contribuindo com Imperatriz e agradeceu aos

vereadores p$la condecoração. Na sequência, o pr
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Sousa, anunciou a condecoração do ex-presidente Adhemar Alves de Freitas, momento
em que procedeu à leitura de breve histórico biográficos dos condecorados. Logo depois,

o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, apôs na lapela do ex-presidente Adhemar

Alves de Freitas, botton constante do brasão da Câmara Municipal, em gesto simbólico em
sua homenagem. Ao fazer uso da Tribuna, o ex-presidente Adhemar Alves de Freitas assi

nalou a relevância da contribuição de cada imperatrizense com a construção da história do
Município, destacando-se a participação do Poder Legislativo como instituição balizadora

da democracia. Nesta ocasião, o ex-presidente Adhemar Alves de Freitas lembrou que,
em 1948, seu pai integrara a Câmara Municipal e acrescentou que posteriormente fora

seu irmão Francisco de Freitas Alves a se juntar aos edis, de forma que sua família desde

longa data participava do Poder Legislativo municipal. Em seguida, o ex-presidente Adhe
mar Alves de Freitas se disse honrado por estar sendo sua família imortalizada pela con
tribuição ao Poder Legislativo. Por fim, o ex-presidente Adhemar Alves de Freitas agrade

ceu aos vereadores pela condecoração que lhe era prestada. Na sequência, o presidente,
Amauri Alberto Pereira de Sousa, apôs na lapela do ex-presidente João Francisco Silva,

botton constante do brasão da Câmara Municipal, em gesto simbólico em sua homena
gem. Ao fazer uso da Tribuna, o ex-presidente João Francisco Silva frisou que a cada mi

nuto que os edis atuavam na Casa contribuíam com a construção da história da cidade, o
que muito o honrava. A seguir, o ex-presidente João Francisco Silva lembrou que se sen
tia filho de Imperatriz, aonde chegara havia 47 anos, como membro da corporação da Polí

cia Militar, após o que conclamou os colegas a se esforçarem por fazer cada vez melhor
pela cidade, em reconhecimento de tudo o que a cidade lhes proporcionava. Instantes de

pois, o ex-presidente João Francisco Silva comentou que, ao se candidatar para o sétimo

mandato, deparara a rejeição de boa parte dos setores políticos, a despeito do que, con
tando com o apoio de sua base eleitoral, reelegera-se mais uma vez. Em seguida, o ex-

presidente João Francisco Silva enfatizou a relevância da participação da família Freitas
na história da Câmara Municipal. Por fim, o ex-presidente João Francisco Silva agradeceu
pela homenagem que recebia. Ao voltar a fazer uso da palavra, o vereador Adhemar Alves

de Freitas Júnior cumprimentou o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, pela reali
zação da Sessão Solene Comemorativo dos 163 Anos de Fundação da Câmara Municipal.

Logo depois, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior comentou que eram grandes os
desafios e intensas as angústias vividas pelos edis, por consequência das limitações que

deparavam para o pleno desempenho de suas atribuições. Ao se manifestar, o vereador
Francisco Rodrigues da Costa declarou que se orgulhava de haver votado no ex-presiden

te José Ribamar dos Santos Veiga, após o que lamentou que o trabalho de muitos verea
dores acabasse/í^) esquecimento, a propósito do que lembrou qu#4ramitava na Casa pro-
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jeto de lei de sua autoria que determinava o registro da autoria dos edis nas leis que pro
pusessem ao Município. Ao se pronunciar, o vereador Jhony dos Santos Silva externou

que nutria carinho pela família Freitas, com a qual tinha honra de compartilhar amizade.
Ao fazer uso da palavra, o edil Alexsandro Barbosa da Silva destacou a relevância dos de
bates travados na Câmara Municipal sobre as questões de interesse da cidade, cuja in

fluência regional destacou, após o que frisou a importância da contribuição de cada verea

dor com o desenvolvimento socioecômico de Imperatriz. Nesta ocasião, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral lamentou que muitos edis tivessem sua contribuição ao Município
esquecida, a propósito do que apontou a necessidade da definição de meios de preserva

ção da memória da participação dos parlamentares na história da cidade. Ao se manifes
tar, o edil Mareio Renê Gomes de Sousa cumprimentou o presidente, Amauri Alberto Pe

reira de Sousa, pela iniciativa do reconhecimento do trabalho exercido pelos ex-presidentes da Casa, homenageados através dos ex-presidentes agraciados, Adhemar Alves de
Freitas Filho, João Francisco Silva e ex-presidente José dos Santos Veiga. Nesta oportu

nidade, o vereador Manoel Conceição de Almeida destacou a importância do reconheci
mento da contribuição prestada pelos ex-presidentes da Câmara Municipal, a propósito do
que ressalvou que as condecorações outorgadas somente teriam real valor na medida em

que os homenageados tinham a consciência tranquila. Ao se pronunciar, o edil Zesiel Ri
beiro da Silva ressaltou a importância do reconhecimento dos parlamentares que haviam

construído a história da Câmara Municipal, a despeito das dificuldades políticas e econô
micas que haviam deparado, após o que assinalou a necessidade de recuperação dos re

gistros da participação dos vereadores na vida social e política de Imperatriz, aos quais
registrou parabéns. Ao voltar a fazer uso da palavra, a cerimonialista Andreia Epifânio

anunciou a entrega de Título de Cidadão Imperatrizense ao policial militar Israel Aguiar
Chaves, momento em que procedeu à leitura de histórico biográfico do homenageado, que

convidou à frente do Plenário para receber a condecoração das mão do vereador Jhony
dos Santos Silva. Ao se dirigir à Tribuna, o policial militar Israel Aguiar Chaves se declarou
honrado com a condecoração que lhe era outorgada, pela qual agradeceu a todos os vere

adores, assim como às pessoas que haviam contribuído com sua trajetória pessoal, desta
cando-se a esposa, com a qual se casara na cidade, bem como aos colegas militares do

Corpo de Bombeiros, do qual era comandante, ocasião em que lembrou passagens de sua
infância e juventude em Imperatriz. Nesta ocasião, o presidente, Amauri Alberto Pereira de

Sousa, cumprimentou o comandante do Corpo de Bombeiros, Israel Aguiar Chaves, pela
grandeza de lembrar suas origens. A seguir, o vereador Jhony dos Santos Silva enfatizou

a humildade com que o comandante do Corpo de Bombeiros, Israel Aguiar Chaves, de
sempenhava suas atribuições, pelo que o parabeniz^, no quejoi seguido pelo cqlega Fla-
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marion de Oliveira Amaral. Instantes depois, o edil João Francisco Silva cumprimentou o

comandante do Corpo de Bombeiros, Israel Aguiar Chaves, pela excelência da postura,

lembrou que integrara a Polícia Militar, na qual tinha familiares. Ao fazer uso da palavra, o
vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz parabenizou o comandante do Corpo de Bom

beiros, Israel Aguiar Chaves, assim como cumprimentou os edis que haviam contribuído
com a história da cidade ao longo de sua trajetória, na pessoa dos ex-presidentes home
nageados Adhemar Alves de Freitas Filho, João Francisco Silva e José Ribamar dos San
tos Veiga. Como nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de

Sousa, deu por encerrada a Sessão Solene Comemorativa do Aniversário de Fundação da
Câmara Municipal. 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 do Maranhão,
em 28 de setembro de 2021.
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