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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ATA DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, EM 26 DE AGOSTO DE 2021
(2= PERÍODO DA 18» LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO)

Em 26 de agosto de 2021, às 9 horas, no Plenário Léo Franklin, a Câmara Municipal de Im
peratriz esteve reunida em Sessão Solene Alusiva ao Dia dos Pais, 11 de agosto. Compa

receram os vereadores:

Adhemar Alves de Freitas Júnior, Alexsandro Barbosa da Silva, Au

rélio 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 Gomes de

Sousa, Wanderson Manchinha Silva Carvalho, Whelberson Lima Brandão, Zesiel Ribeiro da
Silva e o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa.

Ausentes: Antonio Silva Pimentel, Ro

gério Lima Avelino, Ricardo Seidel Guimarães, Rubem Lopes Lima e Terezinha de Oliveira

Santos. Ao abrir os trabalhos, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, observou que a

Sessão Solene visava homenagear os heróis de cada família, que eram os pais, após o que re
passou a palavra à cerimonialista Adreia Epifânio Saraiva, que declarou que [criada pelo De

creto Legislativo [n2 12/2018] a denominação da Comenda José Lamarck de Andrade Lima ho
menageava o ex-presidente da Câmara Municipal José Lamarck de Andrade Lima. Logo de

pois, a cerimonialista Adreia Epifânio Saraiva procedeu à composição da mesa, que ficou for

mada pelo presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, o primeiro vice-presidente, Alexsandro
Barbosa da Silva, a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, o vereador Adhemar Alves

de Freitas Júnior e, representando os pais, o Sr. Francisco Alberto Sousa, pai do presidente,

Amauri Alberto Pereira de Sousa. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, de
clarou aberta a Sessão Solene de Entrega da Comenda José Lamarck de Andrade Lima. A se

guir, a mestre de cerimônia Adreia Epifânio Saraiva convidou o vereador Adhemar Alves de
Freitas Júnior a proceder à leitura dos versículos de 1 a 4 do capítulo 105 do livro de Salmos
da Bíblia Sagrada. Logo depois, a cerimonialista Adreia Epifânio Saraiva anunciou a execução
dos Hinos Nacional e Municipal. Ao retomar a palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de

Sousa, teceu breves considerações sobre a trajetória biográfica de seu pai, Francisco Alberto
Sousa, desde o nascimento, no Estado do Piauí, no qual disse se inspirar para nutrir respeito
ao ser humano, o que considerou essencial à vivência harmônica em sociedade.

Ao se dirigir

à Tribuna, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior procedeu à leitura de texto, insitulado
“Ser Pai É...”, de autoria de Luís Alves, em homenagem aos pais, o qual constava do seguinte
teor: “Ser Pai é se comprometer/Ser Pai é ter alguém para ensinar./Na entrega o pai se

dedica/A ser mais que um simples Pai/Abdica das ilusões da vida/Pois estas já não

mais o satisfaz./O Pai projeta uma imagem/Que o filho espelhará por toda a vida/Será
sempre um exemplo/Do que é certo e nunca será fugaz./Ser Pai não se aprende nos livros/Ser Pai não é teoria, é prática/É presença na vida e lembrança na morte/É exem

plo a se seguir, é experiência.../Obrigado Pai por ser o exemplo/Obrigado Pai por ser a
Vnagem/Obrigado Pai por ser presença/Obrigado Pai pela Viagem/QtWVijÊJTios nessa
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imensa jornada da vida/Na qual fomos companheiros, aventureiros/Às vezes desordei
ros, mas nunca, nunca/Deixamos de ser Filho(a) e Pai”. Na sequência, a mestre de ceri
mônia Adreia Epifânio Saraiva convidou à frente do Plenário o vereador Adhemar Alves de

Freitas Júnior para entregar a Comenda José Lamarck de Andrade Lima ao próprio pai, Adhe
mar Alves de Freitas. Ao se dirigir à Tribuna, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa,

agradeceu a seu pai pelos ensinamentos que lhe havia transmitido, a propósito do que assina
lou que, embora fosse homem do campo de poucas letras, conseguia ler as pessoas, de forma
que era habilitado a prestar valiosas instruções, razão pela qual era a ele que recorria quando
sentia necessidade de orientação, após o que agradeceu ao Sr. Francisco Alberto Sousa por

tê-lo como pai. Em seguida, convidou-o à frente do Plenário para receber a Comenda José La

marck de Andrade Lima. Ao fazer uso da Tribuna, o edil Alexsandro Barbosa da Silva destacou
a honra e o privilégio que era poder contar com a presença do pai, Francisco Barbosa da Silva,

ao qual agradeceu pelos ensinamentos que lhe prestava. A seguir, convidou seu pai, Francis

co Barbosa da Silva, à frente do Plenário para receber a Comenda José Lamarck de Andrade
Lima. Ao se pronunciar da Tribuna, o vereador Whelberson Lima Brandão frisou a relevância

da amizade do Sr. Jovanildo Matos da Costa e do apoio e ponderada orientação que lhe pres
tava. Logo depois, convidou-o à frente do Plenário para entregar-lhe a Comenda José Lamarck
de Andrade Lima. Logo depois, a mestre de cerimônia Andreia Epifânio Saraiva convidou à

frente do Plenário o edil Manoel Conceição de Almeida e seu homenageado, o escritor José

Ribamar Silva de Sousa, momento em que procedeu à leitura de breve histórico biográfico do
homenageado. Nesta oportunidade, convidou-os à frente do Plenário para a entrega da Co

menda José Lamarck de Andrade Lima. Ao se manifestar da Tribuna, o vereador Carlos Her

mes Ferreira da Cruz destacou a longa e produtiva trajetória biográfica do Sr. Francisco Ferrei
ra da Silva, que homenageava por representar o melhor do que era ser pai. Instantes depois, o
edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz convidou à frente do Plenário o Sr. Francisco Ferreira da
Silva para receber a Comenda José Lamarck de Andrade Lima. Ao fazer uso da Tribuna, o ve

reador Francisco Rodrigues da Costa enfatizou que o Sr. José de Ribamar Santos era natural
de Imperatriz, exemplar cidadão e pai de família, motivo pelo qual o homenageava, momento
em que o convidou à frente do Plenário para repassar-lhe a Comenda José Lamarck de Andra
de Lima. Ao se pronunciar da Tribuna, a vereadora Cláudia Fernandes Batista ressaltou a im

portância do pai para a formação do caráter, a propósito do que se disse orgulhosa dos pais

que Deus colocara em sua vida, os quais eram, além do próprio pai, o esposo, pai de seus fi
lhos, José Coelho Batista Júnior, e o sogro, José Coelho Batista. A seguir, a vereadora Cláudia

Fernandes Batista frisou a virtude da abnegada dedicação do pastor Romildo Oliveira da Silva
aos filhos, além da valiosa orientação que lhe prestava particularmente, razão pela qual houve

ra por bem homenageá-lo, após o que disse esperar que este continuasse a ser pai de multi

dões por onde passasse. Ao se dirigir à Tribuna, o edil Fabio Hernandez de Oliveira Sousa ci
tou passagem bíblica segundo a qual “aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segu

ra^ refugio para os seus filhos”, galardão que equiparou à missão dos pais, a^rVipósito do que
।
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destacou a dedicada trajetória do piauiense Francisco Paulino Nunes de Sousa, que recebia,
então, a honraria da Comenda José Lamarck de Andrade Lima, em reconhecimento, sobretudo
dos filhos, presentes na Galeria, à sua ilibada atuação como pai de família. Instantes depois, o

edil Fabio Hernandez de Oliveira Sousa convidou à frente do Plenário o Sr. Francisco Paulino
Nunes de Sousa para entregar-lhe a Comenda José Lamarck de Andrade Lima. Ao se mani

festar da Tribuna, o vereador Flamarion de Oliveira Amaral considerou seu pai, Francisco Leite
Amaral, o melhor pai do mundo, o qual, radicado em Imperatriz havia 46 anos, aposentado pela

empresa Vale do Rio Doce, constituía exemplo para as novas gerações, visto que, pela fé no
trabalho, criara cinco filhos e atualmente colaborava com a educação dos sete netos. Neste ín
terim, o edil Flamarion de Oliveira Amaral justificou a ausência do pai, Francisco Leite Amaral,

em virtude de comorbidades que o incluíam no grupo de risco do contágio da covid-19. Ao se

dirigir à Tribuna, o vereador Jhony dos Santos Silva lamentou que houvesse perdido o pai, a
propósito do que declarou que homenageava, assim, o sogro Domingos Alves da Silva, que lhe

substituira a figura paterna, após o que rendeu preito também à mãe, que assumira concomi

tantemente as funções de mãe e pai. Instantes depois, o edil Jhony dos Santos Silva convidou

à frente do Plenário o Sr. Domingos Alves da Silva para receber a Comenda José Lamarck de

Andrade Lima.

Ao se pronunciar, o vereador João Francisco Silva ressaltou a importância do

pai para a formação do caráter dos filhos, após o que lamentou que houvesse perdido o pai, a

propósito do que assinalou que, embora esse fato houvesse sucedido havia muitos anos, ainda
se lembrava do pai, assim como da mãe, a cada dia. A seguir, o edil João Francisco Silva en
fatizou a relevância do papel dos pais como exemplo para os filhos, visto que este os seguiam
em cada ato. Logo depois, o vereador João Francisco Silva externou parabéns a todos os pais

de Imperatriz e do mundo, momento em que declarou que homenageava, naquela ocasião, o
Sr. Raimundo Nonato de Sousa, pela simplicidade e humildade com que desempenhava suas
funções paternas, o qual convidou à frente do Plenário para receber a Comenda José Lamarck
de Andrade Lima. Ao fazer uso da Tribuna, o edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho co

mentou que por muito tempo sentira vergonha do fato de ser órfão de pai, mas depois com
preendera que não se tratava de vergonha sua, mas do país. Instantes depois, o vereador

Wanderson Manchinha Silva Carvalho lembrou que lhe substituira as funções de pai sua avó,
assim como tivera a figura de pai em outros familiares, a exemplo do Sr. Gonçalo Carvalho

Castro, que com honra tinha na qualidade de pai, de maneira que o homenageava. Em segui
da, o edil Wanderson Manchinha Silva Carvalho convidou à frente do Plenário o Sr. Gonçalo

Carvalho Castro para entregar-lhe a Comenda José Lamarck de Andrade Lima. Ao se pronun
ciar da Tribuna, o vereador Zesiel Ribeiro da Silva lamentou que já não tinha pai nem mãe,
mas, em virtude de sua postura humilde e prestativa, homenageava o servidor da Casa Juarez

Araújo da Rocha. Nesta ocasião, o edil Zesiel Ribeiro da Silva recomendou aos colegas que
aproveitassem cada momento que pudessem da valiosa convivência com os pais enquanto os
tivesse. Na sequência, a cerimonialista Andreia Epifãnio Saraiva convidou a recitar poema em
lagmenagem aos pais o poeta José Ribamar Silva de Sousa. Ao se dirigir àJabuna, o poeta

Rua Simplício Moreira, 1185, Centro, Imperatriz -1MA- CEP: 65901-490

4

K _1

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

José Ribamar Silva de Sousa lamentou que muitos pais brasileiros houvessem perdido a vida
por consequência da falta de política pública voltada para a vida. Logo depois, o poeta José
Ribamar Silva de Sousa recitou o poema “Pai - Herói e Companheiro”, de autoria de Leonardo

André. Ao retomar a palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, assinalou a rele
vância da oportunidade de poder homenagear os pais imperatrizenses em momento tão difícil

que o país vivia, após o que pediu uma salva de palmas para todos os pais presentes. Ao se

manifestar, a vereadora Cláudia Fernandes Batista solicitou a todos que dispensassem mais

amor e cuidado para com os muitos pais idosos da sociedade que, perdendo a vitalidade, care

ciam de mais amor e atenção. Ao fazer uso da palavra, o edil Manoel Conceição de Almeida

explicou que não havia usado da palavra no momento em que procedera à entrega da Co
menda José Lamarck de Andrade Lima ao poeta José Ribamar Silva de Sousa porque nos
anos anteriores não havia sido permitido aos edis se manifestarem, após o que se declarou
muito feliz pela oportunidade que tivera de homenagear os pais na pessoa desse escritor.
Ao voltar a fazer uso da palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, relatou caso

em que o filho expulsara o pai de sua casa porque este não se entendia com sua esposa, oca
sião em que o neto, que presenciara a cena, solicitara ao avó pedaço de couro de boi que o pai

dera como agasalho ao avô, quando, questionado pelo pai por que pedira parte do abrigo do
avô, o neto respondera que o pedaço de couro se destinaria caso, no futuro, não se entendes

se com sua esposa. Ao se pronunciar, o vereador Jhony dos Santos Silva registrou homena
gem ao ex-vereador “Buzuca” [José Carneiro Santos], falecido no início do ano ao ser acometi

do de covid-19, deixando consternados os filhos. Como nada mais houvesse a tratar, o presi
dente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, agradeceu aos convidados pelo comparecimento à

Sessão e os convidou a coquetel e deu por encerrada a Sessão. Tasso Assunção, secretá

rio “ad hoc”, lavrou a presente ata, que, após revisada pela servidora Zilda de Carvalho Pe
reira, vai assinada pelos membros da Mesa Diretora. Plenário Léo Franklin, da Câmara Mu
nicipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 26 de agosto de 2021.
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