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ATA DA SESSÃO SOLENE 

REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS 

DE JULHO DO ANO DE 2020 SOBRE 

PRESIDÊNCIA DA SENHORA LAENE 

DA COSTA VALE. 

 Aos dias dois do mês de julho do ano de 2020 as 08:30hs e reuniu-se 

na Câmara de vereadores de Buritirana-Ma João Alberto de Sousa 

localizada a Av. Senador lá Roque nº 366 Centro Buritirana-Ma. A 

presidente em nome de DEUS E DA LEI DO PAÍS Declarou aberta a 

Sessão, após verificar no livro de presença o quórum necessário para a 

abertura dos trabalhos Legislativo e conforme registro no livro de 

presença os Vereadores (as) que estavam Presentes eram: GYEDRE 

MATOS BARBOSA; JOAQUIM ALBINO COSTA; JOSÉ DE RIBAMAR 

MADEIRA; SEBASTIÃO AIRES PEREIRA; SOLIMAR DE SOUSA DE 

NASCIMENTO; VALMIR PEREIRA LIMA E LAENE DA COSTA VALE. 

Posteriormente a Presidente convida a Vereadora Gyedre Matos 

Barbosa a fazer a leitura Bíblica que leu no livro de Salomão; 

“Sabedoria”. Logo após a presidente autoriza a secretaria a fazer a 

leitura da ata anterior, e o vereador Solimar de Sousa do Nascimento 

pede a dispensa da ata, a despensa foi colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. Em seguida começa o período de falas e a 

Presidente autoriza a Vereadora Gyedre Matos Barbosa a usar a tribuna 

que cumprimentou a todos e disse: Quero agradecer a nossa presidente 

que nesse primeiro semestre foi muito tranquilo nossos trabalhos como 

sempre, graça a Deus tivemos muita produção em nossos   

requerimento e projeto que tem sido aprovado. O Prefeito Vagtonio 

gentilmente com muita competência e compromisso vem realizando 

muitos trabalhos em nossa cidade, como as estradas, as aulas remotas 

que não é uma obrigação mais é uma disponibilidade do Estado para 

alguns municípios aderirem, e o nosso prefeito fez essa adesão as aulas 

remotas. E só temos a agradecer a Deus por sua proteção em nossas 

vida e que ele proteja a nossa cidade. Agradeceu e Encerrou suas 

Palavras.  
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Posteriormente a presidente autoriza o Vereador José de Ribamar 

Madeira a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse:  quero 

agradecer as funcionárias pedir desculpas pelas brincadeiras, e dizer 

que vocês são muito competente, e agradecer a nossa presidente pelo 

trabalho prestado. E pedir a Deus que todos nós continuei até o final do 

nosso mandato da maneira que começamos, eu vou completar vinte 

anos de mandato, mais a câmara mais unida foi essa e eu só tenho a 

gradecer a Deus por tudo, pedir a todos que se respeitem na hora do 

voto estamos em um ano político e que possamos continuar com 

respeito até o final do nosso mandato. Agradeceu e Encerrou suas 

Palavras. Consequentemente a presidente   autoriza o Vereador Solimar 

de Sousa do Nascimento a usar a tribuna que cumprimentou a todos e 

disse: também quero deixar registrado aqui em ata os meus 

agradecimento as nossa funcionarias, aos meus colegas vereadores 

pelo respeito que tivemos até agora, peço que Deus nus abençoe e que 

tudo se finalize em harmonia. E a nossa presidente a gente dispensa 

comentários porque fez um belíssimo trabalho, e lhe agradeço pelo seu 

companheirismo e que possamos seguir juntos. Agradeceu e Encerrou 

suas Palavras. Logo em seguida a presidente agradeceu a presença de 

todos e sem mais nada para o momento em nome de Deus e das Leis 

do País, declarou encerrada a sessão. E eu Joaquim Albino Costa 2º 

Secretario lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de 

direito. 

 

 

  


