IEGÍS» ht''1®

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

Aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 9 horas, no Plenário Léo Franklin, a Câ

mara Municipal de Imperatriz esteve reunida em Sessão Solene de Entrega de Medalha

do Mérito Legislativo Barão de Coroatá e Título de Cidadão Imperatrizense. Compareceu
a unanimidade dos 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, Francisco Rodrigues da Costa, Jhony dos Santos Silva, João Francisco Silva, Manoel
Conceição de Almeida, Mareio Renê Gomes de Sousa, Ricardo Seidel Guimarães, Rogé

rio Lima Avelino, 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. Preliminarmente, a cerimonialista Andreia Epifânio Sa
raiva anunciou a composição da mesa, que ficou formada pelo presidente da Câmara Mu
nicipal, Amauri Alberto Pereira de Sousa, o senador Weverton Rocha Marques de Sousa,

o vice-presidente da Assembléia Legislativa, Glalbert Cutrim, o coronel da Polícia Militar

Diógenes Cleon Barbosa Azevedo, o prefeito em exercício, Alcemir da Conceição Costa, o
deputado federal Juscelino Filho Evangelista, os deputados estaduais Neto Evangelista,

Marco Aurélio da Silva Azevedo, Rildo de Oliveira Amaral e Antônio Pereira Filho e o em
presário lldon Marques de Sousa. A seguir, a mestre de cerimônia Andreia Epifânio Sa
raiva anunciou que a Sessão Solene constaria da entrega de Título de Cidadão Imperatri-

zense ao presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto [Decreto Legis

lativo Na 41/2020, de autoria do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz], concedido anu
almente em homenagem a pessoas que haviam se destacado pela contribuição ao desen

volvimento do Município, e de Medalha do Mérito Legislativo ao coronel da Polícia Militar
Diógenes Cleon Barbosa Azevedo [Decreto Legislativo Nc 41/2020, de autoria do vereador

Amauri Alberto Pereira de Sousa], concedida a pessoas que, direta ou indiretamente, havi
am contribuído com o aprimoramento Poder Legislativo ou de instituições públicas munici

pais. Logo depois, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, declarou aberta a Ses
são Solene de Entrega de Honrarias. Neste ínterim, a cerimonialista Andreia Epifânio Sa

raiva convidou a vereadora Cláudia Fernandes Batista a proceder à leitura do versículo 9
do livro de Josué da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, anunciou a execução do Hino Nacio
nal. Na sequência, a cerimonialista anunciou a entrega das honrarias, momento em que

procedeu à leitura de breve histórico biográfico de cada um dos agraciados. Em seguida,
convidou o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, à frente do Plenário para proce

der à entrega da Medalha do Mérito Legislativo ao coronel da Polícia Militar Diógenes Cle
on Barbosa Azevedo. Ao se dirigir à Tribuna, o coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon

Barbosa Azevedo declarou que a condecoração que lhe outorgava a Câmara Municipal re

presentava o reconhecimento do trabalho que vinha^xercendo havia 28 anos, momento
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em que dedicou a medalha que recebera a todos os policiais militares. Nesta ocasião, o

coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo relatou brevemente suas pas
sagens por Imperatriz, no cumprimento de missões militares, após o que agradeceu a to
dos os edis pela condecoração. Instantes depois, ao se pronunciar, o prefeito em exercí
cio, Alcemir da Conceição Costa, declarou-se feliz com o fato de que um autêntico impera trizense despontava como o mais promissor candidato a governador do Estado, o que sig
nificava a perspectiva de suprimento da crônica carência de atenção pública estadual ao

Município, que liderava o desenvolvimento econômico regional, mas lhe faltava o indispen

sável fomento ao processo de industrialização, do que estava certo que, uma vez eleito
governador do Maranhão, a cidade sem dúvida experimentaria quatro anos de próspero

crescimento socioeconômico.

A seguir, o prefeito em exercício, Alcemir da Conceição

Costa, cumprimentou o coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo pela
justa condecoração recebida. Ao se manifestar, o deputado federal Juscelino Filho Evan

gelista parabenizou os agraciados pela condecoração que lhes era outorgada, especial

mente ao senador Weverton Rocha Marques de Sousa, pela viabilização da construção
em Imperatriz do Hospital do Amor, que muito beneficiaria a região. Nesta oportunidade,

o deputado federal Juscelino Filho Evangelista, afirmou o compromisso de continuar se
empenhando pela alocação de recursos públicos para Imperatriz, a exemplo do que fizera

em relação à restauração do “Socorrinho” [Hospital Municipal Infantil de Imperatriz], quan

do atingido por incêndio, em relação ao Hospital do Amor e em relação à obra de duplica

ção do trecho urbano da Rodovia BR-010. Ao fazer uso da palavra, o deputado estadual

Neto Evangelista se disse feliz por haver participado, naquela manhã, de visita à obra de

construção do Hospital do Amor, que tornaria a cidade referência regional no tratamento
de câncer, para o que concorrera decisivamente o senador Weverton Rocha Marques de

Sousa, de cuja eleição a governador do Estado afirmou estar certo, em benefício de Impe
ratriz e região. Logo depois, ao se pronunciar, o vice-presidente da Alema, Glauber Rodri

gues, cumprimentou o coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo pela
merecida condecoração recebida, após o que teceu considerações sobre a atuação políti

ca do senador Weverton Rocha Marques de Sousa, desde o movimento estudantil até a vi

abilização da construção no Município do Hospital do Amor, que faria de Imperatriz refe
rência positiva em nível regional e até nacional no tratamento do câncer, momento em que
o parabenizou pela condecoração que lhe era outorgada. Ao se manifestar, o empresário
e ex-prefeito lldon Marques de Souza cumprimentou o senador Weverton Rocha Marques

de Sousa pela codecoração recebida. Em seguida, ao fazer uso da palavra, o deputado

estadual “Zé Inácio” destacou a elevada relevância da construção na cidade do Hospital
do Amor, após o que frisou o grande potencial de crescimento socioeconômico de Impera
triz e região. Ao se dirigir à Tribuna, o deputado estadual Marcos Caldas assinalou o me

recimento do coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo, destacando sua
capacidade de autossuperação, momento em que o reputou militar referência de honradez

no Maranhão, momento em que o cumprimento upela condecoração recebida. Ao se pro
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nunciar, o vereador Manoel Conceição de Almeida parabenizou o coronel da Polícia Militar
Diógenes Cleon Barbosa Azevedo e o presidente da Assembléia Legislativa, Othelino

Nova Alves Neto, pela condecoração que lhes era outorgada, após o que disse estar certo
de que a eleição ao Governo do Estado do senador Weverton Rocha Marques de Sousa

muito significaria de positivo para Imperatriz. Em seguida, o edil Fabio Hernandez de Oli
veira Sousa ressaltou o merecimento do coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon Barbo

sa Azevedo e do presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, após o
que enfatizou o mérito do senador Weverton Rocha Marques de Sousa pelo excepcional
desempenho na viabilização da construção do Hospital do Amor no Município. Logo de

pois, o vereador Adhemar Alves de Freitas Júnior cumprimentou os agraciados pela con
decoração recebida, que considerou inspiradoras da atuação de outros profissionais e re

presentantes públicos, após o que também parabenizou o senador Weverton Rocha Mar
ques de Sousa, assim como os parlamentares estaduais presentes pelo empenho por be

nefícios para Imperatriz. Ao se manifestar, o edil Carlos Hermes Ferreira da Cruz reco
nheceu o merecimento do coronel da Polícia Militar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo e

do presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, momento em que as

sinalou seus históricos de dedicação aos interesses públicos imperatrizenses. A seguir, o
vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz declarou que a destacada posição do senador
Weverton Rocha Marques de Sousa coroava uma trajetória de luta pela causa pública

desde a causa estudantil ao Congresso Nacional.

Nesta ocasião, a vereadora Cláudia

Fernandes Batista cumprimentou as autoridades presentes na pessoa do deputado esta

dual Rildo de Oliveira Amaral, após o que frisou o merecimento do coronel da Polícia Mili

tar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo e do presidente da Assembléia Legislativa, Othelino
Nova Alves Neto, após o que agradeceu ao senador Weverton Rocha Marques de Sousa
pela viabilização do Hospital do Amor, a propósito do que destacou o compromisso dos re

presentantes público com os interesses populares. A seguir, o edil Wanderson Manchinha
Silva Carvalho cumprimentou os parlamentares presentes pelo bom desempenho em prol

do interesse público, momento em que frisou o caráter positivo da segura possibilidade de
que fosse eleito governador do Estado autêntico imperatrizense. Instantes depois, o vere

ador Mareio Renê Gomes de Sousa se declarou feliz com a presença do senador Wever
ton Rocha Marques de Sousa, assim como a renovação política que representava o exer
cício do mandato de deputado estadual dos parlamentares presentes na Casa, após o que

se disse feliz também com a perspectiva da eleição a governador do Estado de autêntico

imperatrizesne. Nesta ocasião, o edil Jhony dos Santos Silva contou que, dentre os pou
cos amigos que fizera na política, destacava o deputado estadual Rildo de Oliveira Ama

ral, ao qual agradeceu pela postura acolhedora, após o que agradeceu ao presidente,

Amauri Alberto Pereira de Sousa, pela convivência amistosa, bem como cumprimentou o

senador Weverton Rocha Marques de Sousa pela atuação humana e competente. Ao se
manifestar, o vereador Antonio Silva Pimentel ressaltou a postura humilde do senador We

verton Rocha Marques de Sousa, de cuja eleição ao Governo do Estado disse estar certo,
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após o que se colocou à disposição para colaborar com sua atuação político-eleitoral. Em

seguida, o edil Antonio Silva Pimentel cumprimentou os deputados estaduais presentes
pelo bom desempenho de suas atribuições parlamentares, momento em que assinalou,

especialmente, as qualidades humanas do deputado estadual Rildo de Oliveira Amaral.

Logo depois, o vereador Rogério Lima Avelino ressaltou a importância de que se revestiría
a perspectiva de eleição de governador do Estado imperatriznese. Ao retomar a palavra,

a cerimonialista Andreia Epifânio Saraiva anunciou a entrega do Título de Cidadão Impe-

ratrizense ao presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, concedido

por meio de Decreto Legislativo do vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz. Nesta oca
sião, a mestre de cerimônia Andreia Epifânio Saraiva procedeu à leitura de histórico bio
gráfico do agraciado, após o que convidou à frente do Plenário o autor da respectiva pro

posição, o vereador Carlos Hermes Ferreira da Cruz, para a entrega da condecoração. Ao
se dirigir à Tribuna, o presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, de

clarou que era aquele dia de muita alegria para si, sua família e amigos, pela outorga do
Título de Cidadão Imperatrizense, que muito o honrava, pelo que se sentia acolhido não
somente pelos parlamentares municipais, mas pela sociedade imperatrizense. Em segui

da, o presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, lembrou que já ha

via destinado emendas parlamentares para Imperatriz, momento em que reafirmou o com
promisso de se empenhar mais ainda pela alocação de verbas para a cidade, a propósito

do que frisou que o desenvolvimento do Município se refletia positivamente na região e no

Estado como um todo. Instantes depois, o presidente da Assembléia Legislativa, Othelino
Nova Alves Neto, destacou o quanto foi marcante a bandeira levantada pelo deputado es
tadual Marco Aurélio da Silva Azevedo em prol da criação da Universidade Estadual do

Sul do Maranhão - Uemasul. Ao fazer uso da Tribuna, o deputado estadual Rildo de Oli
veira Amaral lembrou que fora vereador por Imperatriz por dez anos, após o que cumpri

mentou o presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, pela condeco

ração que lhe fora outorgada do Título de Cidadão Imperatrizense. Nesta ocasião, o de
putado estadual Rildo de Oliveira Amaral enfatizou o mérito da atuação do senador We

verton Rocha Marques de Sousa pela viabilização da construção na cidade do Hospital do

Amor. Por fim, o deputado estadual Rildo de Oliveira Amaral agradeceu a todos os parla
mentares presentes pelo comparecimento à Sessão Solene. Ao se pronunciar da Tribuna,

o deputado estadual Marco Aurélio da Silva Azevedo assinalou que a Câmara Municipal

de Imperatriz tinha a vocação de projetar grande líderes, de modo que estava certo de que

haveria maior número de parlamentares locais na Alema.

Instantes depois, o deputado

estadual Marco Aurélio da Silva Azevedo declarou os vereadores imperatrizenses faziam
justiça ao aprovar a concessão do Título de Cidadão Imperatrizense ao presidente da As
sembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, pela excelência de sua atuação em favor

da cidade, como, por exemplo, na destinação de considerável volume de recurso à cidade,

por meio de emenda parlamentar e em prol da criação da UemaSul. Ao se manifestar, o
deputado estadual Antonio Pereira Filho enfatizou que o presidente da Assembléia Legis-
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lativa, Othelino Nova Alves Neto, se portava como autêntico cidadão imperatrizense, a

propósito do que frisou que, ao lhe outorgar o título concedido, o Município o adotava ofi
cialmente, o que se justificava não somente pela brilhante atuação em benefício de todo o

Estado, mas também pelo compromisso que mantinha com Imperatriz e região, de manei

ra que os munícipes presentes se sentiam honrado em lhe conceder essa condecoração.

Em seguida, o deputado estadual Ricardo Rios declarou que a condecoração outorgada

ao presidente da Assembléia Legislativa, Othelino Nova Alves Neto, representava justo re
conhecimento ao trabalho que desenvolvia, visto que exercia suas atribuições com serie

dade e responsabilidade, após o que o parabenizou e lhe manifestou votos de pleno êxito.

Ao se pronunciar, o senador Weverton Rocha Marques de Sousa assinalou a relevância
do reconhecimento que Imperatriz prestava ao presidente da Assembléia Legislativa,
Othelino Nova Alves Neto, em virtude do empenhado do trabalho que desenvolvia pelo

Município, a propósito do que destacou que a condecoração prestada redobrava sua res

ponsabilidade para com a cidade. Em seguida, o senador Weverton Rocha Marques de
Sousa destacou também a homenagem prestada pela Câmara Municipal ao coronel da

Polícia Militar Diógenes Cleon Barbosa Azevedo, em reconhecimento de sua atuação pro
fissional em favor de Imperatriz. Por fim, o senador Weverton Rocha Marques de Sousa
anunciou, para 8 de outubro, a inauguração do Hospital do Amor, que viria prestar signifi
cativa contribuição ao combate ao câncer na cidade e região. 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.

Tas-

so 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, aos 13 dias do mês de

agosto de 2021.
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