“WM-K lEGlsLKtVt*

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO 1fi PERÍODO DA 19â LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO
Em 30 de junho de 2021, às 9h, no Plenário Léo Franklin, a Câmara Municipal de Impera

triz esteve reunida em Sessão Solene de Encerramento do 12 Período da 19a Legislatura.
Compareceram os vereadores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da
Silva, Antonio Silva Pimentel, Aurélio Gomes da Silva, Cláudia Fernandes Batista, Carlos

Hermes Ferreira da Cruz, Fabio Hernandez de Oliveira Sousa, Flamarion de Oliveira Ama
ral, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel Conceição de Almeida, Mareio
Renê Gomes de Sousa, Rogério Lima Avelino, Ricardo Seidel 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.
Ausente: Francisco Rodrigues da Costa. Ao dar início aos trabalhos, a cerimonialista
Adreia Epifânio Saraiva apresentou boas-vindas aos presentes, após o que informou que

a Sessão Solene constaria de breve balanço das atividades legislativas. A seguir, a mes

tre de cerimônia Adreia Epifânio Saraiva comunicou a composição da mesa: presidente,

Amauri Alberto Pereira de Sousa; o primeiro-vice-presidente, Alexsandro Barbosa da Sil
va, o segundo vice-presidente, Rubem Lopes Lima, e a primeira-secretária, Cláudia Fer
nandes Batista, assim como do dispositivo de honra, formado pela diretora do Fórum Mi
nistro Henrique de Ia Roque, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, e o comandante da

Agência Fluvial de Imperatriz, Pedro Rogério Gomes dos Santos. A seguir, convidou à Tri
buna o pastor Daniel Vieira e o padre Genésio Rodrigues para a ministração do momento
devocional. Ao se dirigir à Tribuna, a propósito sobretudo da pandemia de covid-19, o pas

tor Daniel Vieira frisou a necessidade da observância do princípio bíblico da prudência. Na
sequência, o padre Genésio Rodrigues, enfatizou a relevância da proclamação da presen
ça do Senhor em meio aos homens. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de

Sousa, declarou aberta a Sessão Solene de Encerramento do 1a Período da 19a Legislatu
ra da Câmara Municipal de Imperatriz. Ao retomar a palavra, o presidente anunciou a
apresentação, pela primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, de balanço das ativida

des legislativas do período que encerrava, as quais constavam de 49 sessões ordinárias,
404 Indicações, 22 projetos de lei, 12 dos quais de iniciativa do Poder Legislativo, seis tri

bunas populares e duas audiências públicas. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Perei
ra de Sousa, convidou a se pronunciar em nome dos vereadores o edil Adhemar Alves de
Freitas Júnior. Ao se dirigir à Tribuna, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior discor

reu sobre o orgulho e a responsabilidade próprios do exercício do cargo, assim como das

dificuldades, conflitos e embates, para os quais deveriam estar preparados. Instantes de-pois, o edil Adhemar Alves de Freitas Júnior declarou que, apesar dos empecilhos com

que se defrontava o Poder Legislativo, o Município poderia contar com seus membros Í5

como seus autênticos representantes, por meio dos quais tinha voz para manifestar seus
anseios e reivindicações. Por fim, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior externou

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, Imper; triz - MA - CEP: 65901-490

2

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

votos de recesso abençoado a cada um dos colegas, a propósito do que observou que es
tes entravam em recesso no que dizia respeito às atividades parlamentares, mas não às

funções de vereador. Ao se pronunciar da Tribuna, a vereadora Cláudia Fernandes Batista
assinalou a importância do exercício das atribuições parlamentares, destacando-se a mis

são de dar voz à população, para o que frisou a necessidade de saber ouvir suas necessi
dades. A esse respeito, a vereadora Cláudia Fernandes Batista comentou que, embora os

edis não fossem capazes de apresentar solução para todas as demandas das comunida
des locais, dispunham-se a ouvi-las com o coração. Por fim, a vereadora Cláudia Fernan
des Batista rogou bênçãos a Deus para que os edis pudessem bem desempenhar o cargo.
Ao fazer uso da Tribuna, a procuradora geral do Município, Alessandra Belfort Braga, pe
diu a Deus bons ânimos aos edis para o cumprimento de sua missão no momento difícil

por que passava Imperatriz, cidade que adotara ao se apaixonar pela efervescência huma
na que nela encontrara. Por fim, a procuradora geral do Município, Alessandra Belfort Bra

ga, disse esperar que o Poder Legislativo se empenhasse pela aprovação de leis condi
zentes com os mais lídimos princípios da Justiça. Ao se pronunciar, a procuradora geral

do Município, Alessandra Belfort Braga, declarou que o órgão que representava se encon
trava de portas abertas para o Poder Legislativo, momento em que disse esperar que os

edis elaborassem projetos que contribuíssem com o desenvolvimento da cidade. Ao se

manifestar, o comandante da Agência Fluvial de Imperatriz, Pedro Rogério Gomes, decla
rou que a corporação que representava vinha contando com a colaboração da Câmara

Municipal no cumprimento de sua missão, após o que cumprimentou os vereadores pela
exitosa conclusão do primeiro período e lhes manifestou votos de sucesso nos períodos

seguintes. Neste ínterim, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, registrou pesar

pelo falecimento, vítima de infarto, do prefeito de São Francisco do Brejão, Roney Ferreira
Alencar, pecuarista que muito contribuira com a economia regional. Na sequência, o presi
dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, franqueou a palavra aos vereadores. Ao se dirigir

à Tribuna, o edil Flamarion de Oliveira Amaral agradeceu a Deus pela conclusão do pri-

\jJ

meiro período da legislatura, a propósito do que declarou que, embora a atividade parla-

íf

mentar houvesse incluído debates e divergências, estes haviam sido todos construtivos. A

seguir, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral lamentou a ausência do ex-edil “Buzuca”
[José Carneiro Santos], falecido no início do ano. Por fim, o vereador Flamarion de Olivei

ra Amaral se desculpou pelas falhas que porventura houvesse cometido, agradeceu à ci
dade pela oportunidade do exercício do mandato e manifestou votos de que Deus abenço

asse a todos. Ao fazer uso da Tribuna, o edil João Francisco Silva cumprimentou o presi
dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, pela excelência da gestão que exercia, após o
que ressaltou que o Poder Legislativo era o poder sensor do povo, visto que era a este a
que a população tinha maior acesso, o qual traduzia os anseios populares em indicações,
mas por vezes era injustiçado. A esse respeito, o vereador João Francisco Silva ponderou

V|ue os edis deveriam manter a serenidade diante das dificuldades e divergências com que
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se deparavam no desempenho de suas atribuições, as quais deveríam evitar que contami
nassem a vida pessoal. Logo depois, o edil João Francisco Silva lembrou que tomara pos

se no cargo em 1988, a propósito do que observou que nenhum dos vereadores da época
se encontravam na Casa, com exceção dele próprio, que, no exercício do sétimo mandato,

verificara que a longa carreira política se devia ao respeito humano que dispensava ao
eleitor. Nesta ocasião, o vereador João Francisco Silva contou que exercera os cargos de

policial militar e de professor, durante longo tempo em Imperatriz, cidade que adotara, por
amor, para o cumprimento da missão que lhe confiara o Criador. Em seguida, o edil João

Francisco Silva enfatizou que o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, desempe

nhava o mandato com excelência e equilíbrio que havia muito tempo não se via na Casa.
Ao se manifestar, o vereador Fabio Hernandez de Oliveira Sousa parabenizou os colegas
pela harmonia com que haviam cumprido o primeiro período da legislatura e agradeceu a

Deus e a todos os presentes. Ao se pronunciar, o edil Alexsandro Barbosa da Silva agra
deceu a Deus por haver permitido que chegasse até o momento presente, lembrou da per

da do colega José Carneiro Santos, frisou a importância das indicações e projetos de lei
aprovados para a população, cumprimentou o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, pela boa qualidade da gestão, agradeceu a Imperatriz pela oportunidade do exercício
do primeiro mandato e pediu perdão pelas falhas cometidas. Ao se dirigir à Tribuna, a ve

readora Terezinha de Oliveira Santos agradeceu a Deus pelo cumprimento da jornada da
existência, a propósito do que declarou que, apesar das dificuldades e do falecimento de

filhos, sentia-se feliz porque estes lhe haviam sido tirado por Deus, ao invés da violência,
de forma que, a despeito do pesar, dava graças ao Senhor por toda a vivência que lhe era

proporcionada. Ao se manifestar da Tribuna, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz decla
rou que era sempre uma alegria concluir mais um semestre no parlamento, momento em

que observou que cumpria o terceiro mandato, período em que construíra grandes amiza
des, aprendera a admirar as virtudes dos colegas, a propósito do que destacou a excelên
cia da atuação dos ex-vereadores e deputados estaduais Rildo de Oliveira Amaral e Marco

Aurélio da Silva Azevedo. Instantes depois, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz desta
cou a relevância do Poder Legislativo na representação do povo, após o que frisou que,
embora entrassem em recesso parlamentar, os vereadores permaneciam em atividade, à

disposição das comunidades locais. Ao fazer uso da palavra, o vereador Aurélio Gomes
da Silva manifestou votos de boa sorte a todos e disse esperar que Deus os abençoasse a

todos. Na sequência, o edil Mareio Renê Gomes de Sousa se declarou feliz pelo exercício
do cargo no Poder Legislativo da segunda maior cidade do Estado, momento em que
agradeceu aos eleitores pela confiança que lhe fora depositada, agradeceu aos colegas
edis pela oportunidade da convivência e do aprendizado conjunto, agradeceu especial

mente ao presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, pela ponderada gestão da Casa,

desculpou-se pelas falhas porventura cometidas e agradeceu a Deus pela dádiva da exis

tência. Ao se pronunciar, o vereador Wanderson Manchinha Silva Carvalho ponderou que
i

r______________
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cada um à sua maneira os edis buscavam contribuir com a cidade, após o que manifestou
votos de que Deus os abençoasse a todos. Logo depois, o edil Zesiel Ribeiro da Silva ob
servou que o encerramento do período legislativo era momento de reflexão, agradeceu a

Deus pela oportunidade do exercício do mandato e de representar a sociedade imperatrizense, especialmente os segmentos da educação. A esse respeito, o vereador Zesiel Ri
beiro da Silva ponderou que eram naturais as divergências no desempenho das atividades

parlamentares. Nesta oportunidade, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, anun
ciou a presença do deputado estadual Marco Aurélio da Silva Azevedo, a quem franqueou

a palavra. Ao fazer uso da Tribuna, o deputado estadual Marco Aurélio da Silva Azevedo

comentou que os parlamentares deparavam grandes dificuldades no atendimento às de

mandas populares, mas alcançavam bom êxito em diversas dessas demandas, após o que
enfatizou a aquisição pelo Governo do Estado de nova sede para a Universidade Estadual

do Sul do Maranhão - Uemasul e a construção do Centro de Ciências Agrárias dessa insti
tuição. Ao fazer uso da palavra, o vereador Jhony dos Santos Silva cumprimentou todos

os assessores e servidores da Casa, momento em que destacou a importância da atuação
coletiva para o bom êxito das atividades parlamentares. Ao se pronunciar, o presidente,

Amauri Alberto Pereira de Sousa, ponderou que, apesar dos empecilhos, os vereadores ti

nham diante de si a possibilidade de contribuir com a construção de uma cidade em que
houvesse ascendente melhoria da qualidade de vida da população. Nesta ocasião, o pre

sidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, destacou o empenho de cada um dos edis no
desempenho de suas atribuições. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sou

sa, frisou a necessidade do reconhecimento e do apoio mútuo entre os cidadãos, assim

como de se priorizarem as qualidades das pessoas, após o que observou que era breve a
existência, momento em que lembrou o falecimento do ex-vereador José Carneiro Santos

e de vários servidores da Câmara Municipal. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto
Pereira de Sousa, enfatizou a relevância da gratidão, momento em que externou agradeci

mento a cada um dos colegas edis e servidores pela colaboração prestada à gestão da

Casa. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, ponderou que, a despeito

das críticas e divergências, próprias da diversidade dos seres humanos, não se deveria

esperar o entendimento dessas pessoas, mas buscar manter a grandeza de entendê-las.
Nesta oportunidade, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, destacou a função do
parlamento de dar voz às demandas populares, embora nem sempre pudessem atendê-

las, a propósito do que observou que, embora as atividades parlamentares entrassem em

recesso, os vereadores não entravam em férias e mantinham no exercício de sua atribui
ção de representante da população, dando voz a suas demandas, para traduzi-las em indi

cações e projetos de lei, deixando sua digital, seu DNA na história da cidade. A seguir, o
presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, ponderou que os Poderes Executivo, Legis

lativo e Judiciário deveriam caminhar irmanados por uma sociedade mais justa e igualitá

ria. Por fim, o presidente, Amauri
Alberto Pereira de Sousa, agradeceu
também à família,
F
__________________
F
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aos amigos e a Deus e manifestou votos de que Deus os abençoasse a todos. Como nada

mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou encerra
do o 1e Período da 19a Legislatura da Câmara Municipal de Imperatriz. Tasso Assunção,

secretário ad hoc, lavrou a presente ata, que, após revisada pela servidora Zilda de Car
valho Pereira, vai assinada pelos membros da Mesa Diretora. Plenário Léo Franklin, da

Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 30 de junho de 2021.
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