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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA 
NOVE DE MAIO DO ANO DE 2022 
SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR JAMES ALVES DE 
OLIVEIRA.

Ao dia nove de maio do ano dois mil e vinte e'oím as (9:00 hr. reuniu-se no 
Plenário da Câmara Municipal de Buritirana-MA,“JOÃO ALBERTO DE 
SOUSA”,localizada a Av. Senador La roque N° s/n, Centro 
Buritirana/Ma.Presidente pede para que todos os presentes fiquem de pé, “em 
nome de Deus e da lei do País declarou aberto a sessão ordinária.Após 
verificar no üvro de presença o quórum necessário à abertura dos trabalhos 
Legislativos e conforme registro no livro de presença. Os vereadores que 
estavam presentes; conforme registro no üvro de presença. Os vereadores que 
estavam presentes; James Alves (presidente da câmara) Jose de Ribamar 
Madeira (vice presidente da cãmara)Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara);Josimar Nunes da Si!va;Jairo Gomes 
Soares;Raimundo Ares Pereira (Breguede) Marcos Coelho 
Barbosa(Ernandes da Silva Oiiveira( Segundo Secreíário);Edesiíson 
Messias de Sousa;Livan Venerando da Costa; Neste momento o presidente 
convida Vereador Edesilson Messias de Sousa a fazer a leitura Bíblica que leu 
no livro Matheus 6:33.Logo após o presidente autoriza a secretaria a fazer a 
leitura da ata da última sessão ordinária,que depois de lida é colocada em 
votação e aprovada por todos os vereadores que estavam presentes.Em 
seguida presidente coloca em votação o relataria de viagem do vereador Jose 
de Ribamar Madeira (vice presidente da câmara) a Brasília da XXI MACHA 
PARA MUNICIPALiSTA DOS PODERES LEGISLATIVO MUNICIPAIS, que foi 
aprovada por todos os vereadores que estavam presentes.Logo em seguida o 
presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura de uma INDICAÇÃO de 
n°098/2022 que trata-se “Solicitação de Construção de uma Praça de Lazer 
Familiar no Povoado Jenipapo. Indicação de autoria do Vereador Edesilson 
Messias de Sousa.Que depois de lida é colocada em votação e aprovado por 
todos os vereadores que estavam presentes.Logo após a secretaria continua a 
ler outra INDICAÇÃO de n°099/2022 que trata-se “Solicitação de Construção 
de uma Areninha Esportiva no Assentamento Novo Horizonte” Indicação de 
autoria do Vereador Edesilson Messias de Sousa.Que depois de lida é 
colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que estavam 
presentes.Em seguida a secretaria continua a ier mais INDICAÇÃO de 
n°100/2022 que trata-se “Solicitação de Construção de um Poço Artesiano com

Av. Senador La Rocque N°3S6-Centro- CEP: 65.935-500 Suntirana-Ma c-camara@hotmaig.ma.ciov.br

mailto:c-camara@hotmaig.ma.ciov.br


ESTADO DO MARANHÃO 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRAN 
CNPJ: N° 01.639.795/00001-45

Base Caixa de água e encanação no Povoado Olho D”água”. indicações de 
autoria do Vereador Edesilson Messias de Sousa e Ernandes da Siiva 
Oliveira.Que depois de lida é colocada em votação e aprovado por todos os 
vereadores que estavam presentes.Posteriormente se inicia o período de falas 
e o presidente autoriza vereador Edesilson Messias de Sousa a usa a tribuna 
que cumprimenta a todos.Que faz seus agradecimentos pelas indicações 
aprovado pelos colegas vereadores.Também falou suas justificativa sobre seus 
requerimentos e acrescentou a necessidade das comunidades ter esses 
benefícios.Também vereador se solidarizou pelo Vereador Raimundo Ares pelo 
fato acorrido com seu filho que também repudiou as ações dos policiais e 
manifestou seu apoio em a câmara chamar comandante policia militar que é 
responsável pelos policiais no município para faiar sobre a segurança em 
nosso município e pra não ocorrer esse tipo de ação.Em seguida agradeceu a 
todos pela oportunidade que foi concedida.Posteriormente o presidente 
autoriza vereador Jose de Ribamar Madeira (vice presidente da câmara)a 
usa a tribuna que cumprimenta a todos.Iniciou sua fala parabenizando a 
primeira dama do município Weysla pela belíssima festa do dia das mães 
realizada no quadra poliesportivo que foi organizada por ela.Disse que ela 
representou muito bem as mães.Também destacou que a festa estava muito 
bem organizada e os prêmios e presente também de grande qualidade.Em 
seguida agradeceu a todos pela oportunidade que foi concedida.Logo após o 
presidente autoriza vereador Jairo Gomes Soares a usa a tribuna que 
cumprimenta a todos. Inicia sua fala destacando a festa do dia das mães 
realizada no quadra poliesportivo que foi uma fabrica de alegrias e disse que 
viu um sorriso ündo de cada mães quanto recebia presente e pela satisfação 
desta festa.Parabenizou a primeira dama do município Weysla pela belíssima 
festa organizada.Também deixou sua mensagem para as mães, “mulher 
virtuosa,quem achará ?o seu valor excede o de Rubi”.Assim deixou sua 
Homenagem e agradeceu a todos peia oportunidade que foi concedida.Logo 
após o presidente autoriza vereador Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara) a usa a tribuna que cumprimenta a 
todos.Iniciou sua fala Também parabenizando a primeira dama do município 
Weysla pela organização da belíssima festa do dia das mães realizada no 
quadra poliesportivo Elias Basoga.Disse que essa festa foi a maior que já 
participou e também destacou pela organização do evento que foi muito bem 
organizada.Também destacou a gestão Tony Brandão que teve pesquisa 
realizada uma avaliação sobre a gestão diante da opinião publica e saiu 
resultado com uma avaliação de mais 85% e parabenizou pelo Prefeito Tony 
Brandão.Também deixou sua Homenagem ao dia das Mães e agradeceu a
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todos pela oportunidade que foi concedida. Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida e*Finalizou sua fala agradecendo a todos pela 
presença. Em seguida o presidente, não havendo mais nada a tratar em nome 
de Deus declaro encerrado a sessão. E eu Solimar Sousa do Nascimento 1o 
Secretario lavrei o presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
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Presidente: James Alves 

Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira

3»-------------------------------------------------------------------------
Primeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento 

Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

Vereador: Getuiio Pereira Barbosa Filho
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Vereador: Livan Venerando da Costa

Messias de Sousa

Vereador: Raimundo Ares Pereira

Vereador: Jairo Gomes Soares
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