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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 3a PERÍODO DA 19a LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO

Em 1a de fevereiro de 2022, às 9 horas, no Plenário Léo Franklin, a Câmara Municipal de 
Imperatriz esteve reunida em Sessão Solene de Abertura do 3a Período da 19a Legislatura. 
Compareceram os vereadores: Adhemar Alves de Freitas Júnior, Antonio Silva Pimentel, 

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 Gomes de Sousa, 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. Ausentes: 

Alexsandro Barbosa da Silva e Rogério Lima Avelino. Transcorrida Solenidade de 

Hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal e execução do Hino Nacional, 

no vestíbulo da Casa, a mestre de cerimônia Andréia Epifânio Saraiva deu início aos 

trabalhos. Logo depois, convidou a compor a mesa o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, o prefeito, Francisco de Assis Andrade Ramos, a primeira-dama, Janaína Lima Araújo 

Ramos, o presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Bruno Guilherme da 

Silva Oliveira, o secretário estadual extraordinário da Região Tocantina, Luiz Carlos Porto, o 

segundo-vice-presidente, Rubem Lopes Lima, a primeira-secretária, Cláudia Fernandes Batista, 
e o segundo-secretário, Antonio Silva Pimentel. Nesta ocasião, a cerimonialista Andréia 

Epifânio Saraiva convidou a ministrar momento devocional o padre Genésio Rodrigues 

Araújo e o pastor Clébison Bandeira dos Reis. A seguir, o presidente, Amauri Alberto Pereira 
de Sousa, declarou aberta a Sessão Solene de Abertura do 3a Período da 19a Legislatura da 

Câmara Municipal de Imperatriz, momento em que rogou a Deus que concedesse aos edis a 

sabedoria necessária para trabalhar em prol do bem comum. Na sequência, ao se manifestar 

da Tribuna, a vereadora Cláudia Fernandes Batista agradeceu a Deus por haver concedido aos 

edis a oportunidade de prosseguir no exercício da missão de bem representar a população. 
Logo depois, ao se dirigir à Tribuna, a primeira-dama, Janaína Lima Araújo Ramos, manifestou 

votos de que o ano que iniciava fosse próspero para a cidade e disse esperar que os Poderes 

Executivo e Legislativo se mantivessem em harmonia, unidos no mesmo propósito, em 

benefício de Imperatriz. Na sequência, ao se pronunciar da Tribuna, o representante do 
governador Flávio Dino [de Castro e Costa], Luiz Carlos Porto, frisou que, em geral, com raras 

exceções, por melhores que fossem as condições, o ser humano se via à volta com forte temor 
ante a iminência da morte, a propósito do que lamentou que a mesma intensidade de 

sentimento não se desse em relação à vivência e à consciência da gratidão a Deus. Ao se 
dirigir à Tribuna, o presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Bruno 

Guilherme da Silva Oliveira, destacou a relevância da capacidade de colaborar com a 

resolutividade de problemas, a propósito do que frisou a necessidade-efe que os atos fossem
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maiores que as palavras. Ao se manifestar em nome dos edis, o vereador Adhemar Alves de 

Freitas Júnior lembrou que todos haviam deparado momentos difíceis por consequência da 

pandemia de covid-19, a que atribuiu período de grandes aprendizados, após o que o lembrou 

também que o Poder Legislativo havia atravessado fase de turbulências já superadas. Por fim, 

o edil Adhemar Alves de Freitas Júnior disse esperar que a Câmara Municipal pudesse definir a 

resolutividade dos problemas que se lhe deparassem, momento em que manifestou votos de 

que os vereadores superassem suas divergências em prol do interesse popular. Ao se 

pronunciar da Tribuna, o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos avaliou que um dos dias 

mais importantes de sua vida fora o dia em que recebera o Título de Cidadão Imperatrizense, a 

propósito do que lamentou o falecimento [no início do ano anterior, por consequência de covid- 

19] do ex-vereador e amigo “Buzuca” [José Carneiro Santos], cujo atributos humanos enfatizou. 
Em seguida, o prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos pediu aos edis que primassem pela 

observância do princípio constitucional fundamental da independência harmônica entre os 

poderes Executivo e Legislativo, de modo que as divergências políticas não se sobrepusessem 

aos interesses populares. Ao retomar a palavra, o presidente, Amauri Alberto Pereira de Sousa, 

declarou a disposição de retomar as atividades parlamentares, momento em que assinalou que 

os vereadores não se encontravam de férias, mas em recesso, visto que se mantinham em 

atuação durante esse período, após o que manifestou votos de que Deus abençoasse a todos 

os presentes. Como nada mais houvesse a tratar, o presidente, Amauri Alberto Pereira de 

Sousa, deu por encerrada a Sessão. 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 1a de fevereiro de 2022.
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