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ATA DA CENTESIMA QUADRAGESIMA 

TERCEIRA SESSÃO ORDINARIA 

REALIZADA AOS NOVE DIAS DE MARÇO 

DO ANO DE 2020 SOBRE PRESIDÊNCIA 

DA SENHORA LAENE DA COSTA VALE. 

 Aos nove dias do mês de março do ano de 2020 as 08:30hs reuniu-se 

na Câmara de vereadores de Buritirana-Ma - 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; JERRY ADELMO 

PEREIRA BARBOSA; SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; E 

LAENE DA COSTA VALE. Posteriormente a Presidente convida o 

Vereador Solimar de Sousa do Nascimento; a fazer a leitura Bíblica que 

leu em Provérbios 10 vers.4. Logo após a presidente autoriza a 

secretaria a fazer a leitura da ata anterior, que depois de lida foi 

colocada em votação e aprovada por todos que estavam presente. Em 

seguida presidente autoriza    

 o vereador Solimar de Sousa do Nascimento a usar a tribuna que 

cumprimentou a todos e disse: Quero aqui em nome da Câmara de 

vereadores, deixar o nosso sentimento a nossa condolência a família do 

seu Chico Bell meus sentimentos a toda família. Sobre a questão do 

requerimento a divisão que eu pedi para a Escola Vasco da Gama, eu 

estive presente lá, são duas salas dividida por compensado e o aluno da 

segunda sala, tem que passar por dentro da primeira sala, e seria bom 

que fosse feita uma divisão e colocasse uma porta para não ter mais 

quer passar por dentro da primeira sala pra chegar até a outra, que é 

melhor para a aprendizagem dos alunos. A questão da informática, é 

porque nós temos vários computadores, temos internet e eu vi esses 

dias algumas empresas nas escolas oferecendo cursos para as crianças 

no valor de 60,00 reais. Eu gostaria que o prefeito facilitasse a vida 

desses pais de família, que nós temos computadores e seria mais fácil 

para o município, contratar um profissional para dar aulas para os 

alunos, sendo que já tem computadores e internet nas escolas. 

Agradeceu e Encerrou suas palavras.  E a presidente agradeceu a 
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presença de todos presentes 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. 

 

 


