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ATA DA CENTESIMA QUADRAGESIMA 

QUINTA SESSÃO ORDINARIA REALIZADA 

AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE 

ABRIL DO ANO DE 2020 SOBRE 

PRESIDÊNCIA DA SENHORA LAENE DA 

COSTA VALE. 

 Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de 2020 as 08:30hs reuniu-se na 

Câmara de vereadores de Joao Alberto de Sousa- localizada na Av. Senador lá 

Roque nº 366 Centro Buritirana-Ma. A presidente em nome de DEUS E DAS LEIS 

DO PAÍS declarou aberta a Sessão, após verificar no livro de presença o quórum 

necessário para a abertura dos trabalhos Legislativos e conforme registro no livro de 

presença. Os vereadores que estavam presentes era: JOAQUIM ALBINO COSTA; 

JOSÉ DE RIBAMAR MADEIRA; GYEDRE MATOS BARBOSA; SEBASTIÃO AIRES 

PEREIRA; SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; VALMIR PEREIRA LIMA; 

WILAS SILVA DE ALMEIDA E LAENE DA COSTA VALE. Posteriormente a 

Presidente convida a Vereadora Gyedre matos Barbosa; a fazer a leitura Bíblica que 

leu no livro de Salmos Cap.91. Logo após a presidente autoriza a secretaria a fazer 

a leitura da ata anterior, que depois de lida é colocada em votação e aprovada por 

todos os vereadores que estavam presentes. Consequentemente a presidente 

autoriza a secretaria a fazer a leitura de 3 indicações, a de Nº 03/2020 que trata-se; 

Construção de um quadra poliesportiva no Pov. Saramandaia Buritirana-Ma, a de Nº 

04/2020 que trata-se Perfuração de poço artesiano no Pov. Santa Luzia Buritirana-

MA, e a de Nº 05/2020 que trata-se 40 kits de iluminação pública para a Vila 

Caninana no Centro novo Buritirana-Ma, todos de autoria do vereador Solimar de 

Sousa do Nascimento, que depois de lido foi colocado em votação e aprovado por 

todos os vereadores presentes. Logo em seguida a presidente autoriza o Jurídico 

Dr. Joao Menezes Filho a fazer a leitura do requerimento Nº02/2020 que trata-se da 

licença do cargo de vereador SEBASTIÃO AIRES PEREIRA, por um período de 35 

dias para tratar de interesses particulares, e quem irá assumir o cargo é o Senhor 

José ribeiro de Sousa 1° suplente da coligação O POVO É MAIOR, filiado no Partido 

PC do B, para a partir dessa data tomar posse no cargo de vereador da Camará 

Municipal de Buritirana-MA na vaga pertencente do Vereador Sebastião Aires 

Pereira pela qual através desse requerimento apresentado em plenário licenciou-se 

por 35 dias para tratar de assuntos particulares em conformidade ao Art. 69 do 

Regimento Interno dessa casa de Lei. O Requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida a presidente autoriza o 

Jurídico Dr. João Menezes Filho a fazer a Leitura do projeto de Lei Nº 083/2020 que 

trata-se; Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentaria 

de 2021 e dá outras providências. E se inicia o período de falas. A presidente 

autoriza o Vereador Sebastião Aires Pereira a usar a tribuna que cumprimentou a 

todos e disse: como é do conhecimento de vocês, o Dr. João acabou de ler aqui o 

requerimento no qual eu solicitei uma licença para tratar de assunto particulares por 

um tempo de trinta e cinco dias. E aqui eu quero dá as boas-vindas ao seu José 
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Ribeiro de Sousa, eu sei que a presença dele nesse período no qual ele vai assumir 

a licença, vai abrilhantar e acrescentar o trabalho dessa câmara, assim também 

como vai valoriza-lo ao povoado varjão dos crentes   seja bem-vindo e que Deus 

bençoe os trabalhos de todos. Agradeceu e encerrou suas palavras. Logo em 

seguida a presidente autoriza o Vereador Solimar de Sousa do Nascimento a usar 

a tribuna que cumprimentou a todos e disse: Eu quero agradecer aos colegas 

vereadores na questão do requerimento aonde nós pedimos para o povoado 

Saramandaia uma quadra de esporte, nós temos um requerimento já na casa, mais 

já está vencido por que está com a mais de seis meses e o regimento diz que após 

seis meses pode renovar ele, e eu estou renovando hoje, assim também como o 

poço nós temos um poço lá mais como o poço que nós temos não está dando para 

toda comunidade e assim estamos requerendo mais um poço para a comunidade 

Saramandaia. E também um requerimento para a Vila Caninana, eu estive lá final de 

semana e vi que lá tem muita casa com energia e os portes estão sem iluminação 

pública e estamos requerendo essa iluminação pública para o local. E aqui quero 

desejar as boas vindas, ao José do Alvino que com certeza vem a contribuir muito 

aqui nessa casa não só para o Varjão dos crentes mais também por toda Buritirana. 

Agradeceu e encerrou suas palavras. Consequentemente a presidente autoriza o 

Vereador José de Ribamar Madeira a usar a tribuna que cumprimentou a todos e 

disse:    Quero falar ao seu José do Alvino que você é bem-vindo a nossa casa da 

onde você nunca deveria ter saído, todos nós conhecemos seu trabalho dentro 

desse município. E tenho certeza seu Zé que a partir de janeiro você vai ficar 

definitivamente mais quatro anos, porque eu acredito que o povo vão reconhecer e 

vão lhe eleger novamente e estamos juntos conte comigo. Quero falar um pouco 

sobre a pandemia que está a acontecendo, o nosso Município, no meu ponto de 

vista, está deixando a desejar, porque nós temos que ter na mente que o que está 

acontecendo é muito sério não é brincadeira, nós vereadores temos que apoiar os 

secretários, ajudar, cobrar, tudo isso, porque eu me preocupo com o povo. Eu passo 

na lotérica está cheio de pessoas e todo mundo está correndo risco aqui, hoje em 

Amarante já tem um caso e com tudo isso temos que nus prevenir mais.  Agradeceu 

e encerrou suas palavras. Posteriormente a presidente autoriza a Vereadora Giedry 

Matos Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse:  dizer que a 

preocupação do vereador Zezinho são as minhas também, eu fico muito em casa e 

as vezes tenho que sair para resolver coisas necessárias eu vejo muitas pessoas na 

rua e a maioria sem máscara. Temos que ter mais cuidados, acredito que até agora 

não tem nenhum caso em Buritirana, mais não está longe, já tem em Amarante, 

Imperatriz e por ser a nossa rota o nosso caminho devemos nus prevenir. E também 

quero dar as boas-vindas ao vereador representante do varjão que é uma 

comunidade que merece e precisa, seu José do Alvino seja bem-vindo a essa casa 

novamente, é com muita alegria que nós lhe recebemos, sabemos que você tem 

muito a contribuir aqui e no seu povoado também, minhas palavras são essas e que 

você possa se sentir bem ao nosso meio novamente. Agradeceu e encerrou suas 

palavras. Em seguida a presidente autoriza O vereador José Ribeiro de Sousa a 
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usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse:  Quero dizer que estou muito 

alegre e satisfeito, em receber hoje essa posse aqui, eu e o vereador Junior, 

fazemos parte da mesma coligação e ele resolveu tirar a licença por um período 

para tratar de assuntos particulares, e com certeza, todos sabem que sou suplente 

da coligação, e é de fato de direito ser eu a assumir essa vaga no lugar do meu 

amigo Sebastião. E aqui estou junto com todos vocês, para somar. E como já foi 

falado sobre o Varjão dos Crente, nós todos sabemos que o varjão dos Crente ficou 

um pouco descoberto pela questão de vereadores, mesmo tendo sido eleita a nossa 

amiga Laene mais seria bom ter mais outro lá, não é questão de ser só ela mais se 

tivesse mais outro ´lá para somar mais, ai vem do lado, vem do outro, talvez as 

coisas estivesse bem melhor lá em varjão dos crentes, mais estou aqui para 

contribuir juntos, todos os senhores sabem do reprocesso político que aconteceu e 

que hoje quero declarar a todos os senhores que faço parte do grupo do prefeito, até 

porque foi uma decisão do nosso superior e os cinco que estava a base de 

sustentação ao pré-candidato Dr. André, ele tomou essa decisão  e nós marcamos 

junto com ele aqui na gestão unido para nós vencermos essa batalha agora em 

2020 se assim Deus nus permitir, agradeceu e encerrou suas palavras. Em seguida 

a presidente autoriza O Vereador Valmir Pereira Lima a usar a tribuna que 

cumprimentou a todos e disse:   Quero saber Dr. João, se para nós conseguirmos 

com o prefeito, se é preciso de requerimento para que a prefeitura possa mandar 

fazer umas máscara para doarmos no município, a gente ver muitas pessoas sem 

máscara em várias localidade do município. Pois quero aqui fazer um requerimento 

verbal, solicitando ao prefeito mandar fazer uma quantidade de máscara para doar, 

que se ver que as mascara são poucas no nosso município, porque estamos vendo 

em cidades vizinhas o prefeito mandando fazer máscaras para a população. Junto 

com os colegas vereadores que eu acredito que eles concorde que a prefeitura 

consiga mandar fazer uma quantidade de máscara, eu não vou falar a quantidade 

porque o secretario está aqui presente, e ele deve saber mais ou menos a base de 

quantas máscara o prefeito pode mandar fazer para dar a população. Agradeceu e 

Encerrou suas palavras. A presidenta colocou o requerimento em votação e foi 

aprovado por todos. Logo após a presidente autoriza o secretário de saúde Jose 

Andrade para falar sobre a situação da pandemia do covd-19 no nosso município, 

onde teve uma longa conversa como os vereadores, respondendo muitas perguntas, 

sobre o assunto em questão, agradeceu mais uma vez por a oportunidade de esta 

nessa casa de lei. E a presidente agradeceu a presença de todos no plenário e sem 

mas nada para o momento em nome de Deus e das Leis do País, declarou 

encerrada a sessão. E eu Jerry Adelmo Pereira Barbosa 1º Secretario lavrei a 

presente ata que será assinada por mim e quem de direito. 

 


