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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS
(2a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO)

Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 17 horas, no Plenário Léo Franklin, a Câ

mara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Solene de Entrega de Honrarias. 

Compareceram os vereadores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Sil

va, 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 Go

mes de Sousa, Rogério Lima Avelino, Terezinha de Oliveira Santos, Wanderson Manchinha Sil

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

Pereira de Sousa. Ausentes: Antonio Silva Pimentel, Ricardo Seidel Guimarães e Rubem Lo

pes Lima. Preliminarmente, a cerimonialista Andreia Epifânio Saraiva procedeu à composição 

da mesa, que ficou formada pelo presidente da Câmara Municipal, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, o juiz Márcio Cutrim Campos, representante do desembargador Raimundo Freire Cu- 

trim, o desembargador José de Ribamar Fróz Sobrinho, o desembargador Paulo Sérgio Velten 

Pereira, e a diretora do Fórum Ministro Henrique de Ia Roque, Ana Beatriz Jorge de Carvalho 

Maia. A seguir, a mestre de cerimônia Andreia Epifânio Saraiva comunicou que a Sessão So

lene constaria da entrega ao desembargador Raimundo Freire Cutrim de Título de Cidadão Im- 

peratrizense [Decreto Legislativo nq 02/2021, de autoria do vereador Amauri Alberto Pereira de 

Sousa], concedido anualmente em homenagem a pessoas que haviam se destacado pela con

tribuição ao desenvolvimento do Município, assim como da entrega de Moção de Aplauso á 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão. Logo depois, o presidente, Amauri Al

berto Pereira de Sousa, declarou aberta a Sessão Solene de Entrega de Honrarias. Neste ín

terim, a cerimonialista Andreia Epifânio Saraiva convidou o vereador Alexsandro Barbosa da 

Silva a proceder à leitura dos versículos 1 e 2 do capítulo 4 do livro de Efésios da Bíblia Sagra

da. Ato contínuo, a mestre de cerimônia Andreia Epifânio Saraiva solicitou a todos que se pos

tassem de pé, em posição de respeito, para ouvir a execução do Hino Nacional e do Hino de 

Imperatriz. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou que a Câ

mara Municipal, tinha a honra de proceder à entrega do Título de Cidadão Imperatrizense ao 

desembargador Raimundo Freire Cutrim, momento em que procedeu à leitura de breve históri

co biográfico do agraciado, ocasião em que assinalou a contribuição deste com o Município, 

quando, no exercício do cargo de juiz de Direito, desempenhou brilhantemente suas atribuições 

na cidade. Em seguida, a cerimonialista Andreia Epifânio Saraiva convidou à frente do Plenário 

o juiz Márcio Cutrim Campos, o representante do homenageado desembargador Raimundo 

Freire Cutrim, para receber, das mãos do presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, o Título 

de Cidadão Imperatrizense. A seguir, o presidente, AmaujL^lbeiJp-Pêreira de Sousa, observou
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que o desembargador Raimundo Freire Cutrim escrevia livro autobiográfico, a propósito do que 

se declarou amante da leitura e informou que obtivera, em visita à Academia Imperatrizense de 

Letras - AIL obras de alguns dos mais representativos escritores locais, com os quais presente

ava o homenageado. Na sequência, ao se dirigir à Tribuna, o juiz Márcio Cutrim informou que 

era sobrinho-filho do desembargador Raimundo Freire Cutrim, que sempre tivera como pai, 

após o que explicou que a ausência deste se devia aos critérios preventivos que vinham sendo 

adotados em virtude da pandemia de covid-19, sobretudo considerando-se sua idade avançada 

e comorbidades. Nesta ocasião, o juiz Márcio Cutrim procedeu à leitura de mensagem enviada 

pelo desembargador Raimundo Freire Cutrim, que declarava que era com honra que comparti

lhava o sentimento de ser cidadão imperatrizense, após o que se disse privilegiado por todas 

as bênçãos recebidas em sua existência, a propósito do que frisou que se pautava pelo princí

pio bíblico constante do capítulo 3 do livro de Eclesiastes da Bíblia Sagrada. Logo depois, de

clarou que esperava que os edis bem cumprissem a honrosa tarefa de legislar a bem interesse 

público. Por fim, o desembargador Raimundo Freire Cutrim concluiu [na mensagem] que a hon

raria que lhe era concedida solidificava sua relação com Imperatriz. Ao retomar a palavra, o 

presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, disse esperar que o desembargador Raimundo 

Freire Cutrim desse prosseguimento, com boa saúde, à sua contribuição à magistratura mara

nhense. Ao se manifestar, o desembargador José de Ribamar Fróz Sobrinho cumprimentou os 

edis pelo trabalho que vinham desenvolvendo, declarou que nutria grande carinho por Impera

triz, que conhecera quando, entre 91 e 93, exercera o cargo de promotor de Justiça em Caroli- 

na, quando tivera a oportunidade de construir boas amizades no Município. Logo depois, o de

sembargador José de Ribamar Fróz Sobrinho discorreu sobre a atuação do Poder Judiciário, 

momento em que teceu considerações sobre sua trajetória no desempenho de suas atribuições 

no exercício da judicatura em várias cidades maranhenses e sulmaranhenses. Nesta ocasião, 

o desembargador José de Ribamar Fróz Sobrinho frisou que, conforme registros feitos pela im

prensa maranhense, pudera levantar longa série de ações do desembargador Raimundo Freire 

Cutrim no exercício do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que 

fora quem, propusera a redução de quatro para três as entrâncias do Poder Judiciário mara

nhense, assim como criara o Diário de Justiça Eletrônico, além do pregão presencial para a 

aquisição de bens, da realização de três concursos públicos nesse Poder, da inauguração da 

Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e do lançamento do programa de desburo- 

cratização do Judiciário. Em seguida, o desembargador José de Ribamar Fróz Sobrinho acres

centou que fora também o desembargador Raimundo Freire Cutrim quem, dentre várias outras 

iniciativas, inaugurara, em março de 2008, a Vara Especial de Combate à Violência Doméstica, 

data em que também lançara programa de desburocratização do Judiciário. Nesta ocasião, o 

desembargador José de Ribamar Fróz Sobrinho acrescentou diversas outras iniciativas inovai
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doras de melhoria do desempenho do Poder Judiciário do Estado do Maranhão de iniciativa do 

desembargador Raimundo Freire Cutrim. Por fim, o desembargador José de Ribamar Fróz So

brinho enfatizou a qualidade humana do desembargador Raimundo Freire Cutrim, que sempre 

priorizava as pessoas, postura que mantinha após a aposentadoria, visto que constituía natural 

fonte de justiça. Na sequência, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, anunciou entre

ga de Moção de Aplauso à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, na pessoa 

do desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira e de todos os juizes e servidores que compõem 

seu Núcleo de Regularização Fundiária Rural e Urbana, pelo brilhante trabalho desenvolvido 

ante os graves problemas sociais de natureza fundiária da região, agravados pela pandemia, 

de autoria do vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa. Nesta ocasião, o presidente, 

Amauri Alberto Pereira de Sousa, convidou à frente do Plenário o vereador Fabio Hernandez 

de Oliveira Sousa para proceder à entrega da Moção de Aplauso ao desembargador correge

dor Paulo Sérgio Velten Pereira. Ao se dirigir à Tribuna, o desembargador corregedor Paulo 

Sérgio Velten Pereira agradeceu ao edil Fabio Hernandez de Oliveira Sousa pela homenagem 

prestada, a propósito do que lembrou que sua gestão na Corregedoria Geral da Justiça do Es

tado do Maranhão iniciara em plena pandemia, a propósito do que destacou que no exercício 

do cargo adotara quatro eixos pelos quais vinha pautando o exercício do cargo, os quais eram 

os eixos da governança, da resolutividade, da integridade e da transparência. A seguir, o de

sembargador corregedor Paulo Sérgio Velten Pereira assinalou a necessidade da harmonia en

tre os poderes republicanos para o bom desempenho de suas atribuições, visto que eram inter

dependentes. Ao fazer uso da palavra, a vereadora Cláudia Fernandes Batista registrou cum

primentos aos magistrados presentes, momento em que destacou a atuação do desembarga

dor Raimundo Freire Cutrim em prol da causa da mulher. Ao se pronunciar, o edil Adhemar Al

ves de Freitas Júnior lembrou que o Hino de Imperatriz, executado no início da solenidade, era 

de autoria de ex-juiz, após o que ressaltou a elevada importância do Poder Judiciário para o 

desenvolvimento da sociedade. Em seguida, o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa 

agradeceu aos magistrados presentes pelo trabalho que desenvolviam no Estado, a despeito 

da pandemia, quando haviam se mantido em plena atuação em favor da causa da Justiça e 

dos interesses públicos. Logo depois, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz se declarou feliz 

com a honra que tinha a Câmara Municipal de receber representantes da mais alta corte do Po

der Judiciário do Estado do Maranhão, momento em que assinalou a relevância desse Poder 

para a sociedade maranhense. Por fim, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, agra

deceu pelo comparecimento de cada um dos magistrados pressentes e demais convidados. A 

seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, teceu considerações sobre a infância in- 

teriorana pautada pela disciplina e o respeito, princípios que trouxera para sua atuação empre

sarial e política, após o que comentou que ajaandemia de covid-19 havia mostrado o quanto 
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era passageira a vida, razão pela qual era preciso que cada um se despisse de suas vaidades 

e procurassem viver em harmonia. Como nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri 

Alberto Pereira de Sousa, agradeceu aos presentes pelo comparecimento à Sessão Solene de 

Entrega de Honrarias, que deu por encerrada. 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, Esta

do do Maranhão, aos 24 dias do mês de agosto de 2021.
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