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ATA DA SESSÃO ORDINARIA REALIZADA 

AOS SETE DIAS DE OUTUBRO DO ANO 

DE 2019 SOBRE PRESIDÊNCIA DA 

SENHORA LAENE DA COSTA VALE. 

 Aos sete dias do mês de outubro do ano de 2019 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 conforme registro no livro de 

presença. Os vereadores que estavam presentes era :GYEDRE MATOS 

BARBOSA; JOAQUIM ALBINO COSTA; JOSÉ DE RIBAMAR MADEIRA; JERRY 

ADELMO PEREIRA BARBOSA; SEBASTIÃO AIRES PEREIRA; WILAS SILVA 

ALMEIDA; VALMIR PEREIRA LIMA E LAENE DA COSTA VALE. Posteriormente a 

Presidente convida o Vereadora GYEDRE MATOS BARBOSA; a fazer a leitura 

Bíblica que leu no livro de provérbios capitulo 4 versículo 20. Logo após a presidente 

autoriza a secretaria a fazer a leitura da ata anterior, que depois de lida e colocada 

em votação e aprovada por todos os vereadores. Posteriormente a presidente 

autoriza a secretaria a fazer a leitura de três indicações. Que são: a de n° 036/2019 

Que trata-se: Empiçarramento no Povoado Padre Josimo até a Vila Bonita Autor: 

Joaquim Albino Costa, a Nº 039/2019 Que trata-se: perfuração de um poço 

Artesiano no povoado Ingarana obs;( Caldo de cana) Autor: Jerry Adelmo Pereira 

Barbosa. E a de Nº 040/2019 Que trata-se: construção de uma ponte na estrada que 

liga o povoado Padre Josimo a fazenda do Duarte Autor: Jerry Adelmo Pereira 

Barbosa. Que depois de lidos foram colocados em votação e aprovado por todos os 

vereadores que estavam presentes. Em ato continuo o vereador Wilas Silva 

Almeida, pede permissão que lhe é concedido, e na oportunidade faz um 

requerimento Verbal sobre o empiçarramento da estrada que dá acesso ao Povoado 

Cajá Branco, que é colocado em votação e aprovado por todos os vereadores que 

estava presente. Em seguida começa o período de falas e a presidente autoriza o 

vereador Wilas Silva Almeida a Usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse: 

quero agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do meu requerimento. E 

Reforçar a minha justificativa: A estrada que dá acesso ao Cajá Branca ela foi só 

raspada mas infelizmente não foi colocado piçarra, e após duas chuvas que deu na 

região ouve vários acidentes quedas de moto principalmente à noite, inclusive 

tivemos que ajudar levar uma pessoa até o Socorrão que estava suspeito de ter 

quebrado a perna mas graça a Deus não quebrou foi só uma pequena fratura.   

Volto aqui, mas uma vez a falar da estrada que dá acesso ao Centro dos Machado e 

ao Tabuleirão que se encontra da mesma forma da estradada do cajá branca ou até 

pior porque, ouve uma raspagem alguns meses atrás também tinha uma Ladeira 
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que dá acesso ao tabuleirão mas foi só uma raspagem e não foi colocado Piçarra e 

quando chove ninguém sobe e nem desce para aquela comunidade, então faço aqui 

mas um apelo ao gestor do Município aos secretário que procurem providencia o 

mais rápido possível. Porque nós não podemos deixar essas comunidades sendo 

prejudicada por mais tempo. Senhora presidente quero fazer também mas uma 

colocação, que seja levado o mais rápido possível até o gestor do Município, 

acredito que todos aqui que passam de carro por a ponte depois do olho D” Agua já 

perceberam que ela está cedendo cada vez mais, aqui  faço esse pedido para que 

possamos levar ao Gestor e  que seja tomada as providenciais,  que façam o 

mesmo que fizeram na ponte próxima ao Caldo de cana, que  o município fez o 

serviço colocando piçarra e que seja feito esse serviço lá também, porque se der 

mas uma chuva ninguém vai passar lá. Agradeceu e encerrou suas palavras. 

Posteriormente a presidente autoriza o Vereador Sebastião Aires Pereira- a usar a 

tribuna que cumprimentou a todos e desse:  Quero desejar ao nossos conselheiros 

Tutelares que foram eleito no processo eleitoral ontem que eles tenham uma boa 

administração que faça um bom mandato, eu sou defensor desta face, porque 

convém que nós vereadores carregamos umas críticas pesada nesse cargo político, 

e os conselheiros carregam críticas maiores, vemos muita rejeição do povo em não 

ir votar. Às vezes a gente diz rapaz vai lá vota pra fulano ele é uma pessoa boa é 

competente, e as pessoas responde, não vou votar pra ninguém, nos vemos a 

rejeição na questão de constituição ao conselho mas nos acredita na importância 

que o conselho tem e no trabalho deles. Eu quero só aproveitar e falar, percebe-se 

uma coisa eu tenho muito cuidado com meus discursos, as vezes eu recebo muitas 

críticas por isso que eu gosto de falar daquilo que eu sei e tenho certeza, que eu 

provo para mim não ser calunioso, e percebemos que quando você ver um vereador, 

entrar com vários requerimentos pedindo a determinada coisa é porque está 

precisando. A verdade é essa!  Eu sou um dos poucos que faz requerimento aqui. 

Acredito que o campeão aqui é o vereador Jerry e o vereador Joaquim em termo de 

requerimento. E o pedido do vereador Wilas é interessante na parte em que a 

gestão faça uma cobrança em relação a ponte, até que seja mesmo reconstruída 

porque ela é de responsabilidade do governo do Estado, mas não custava nada se 

fosse de interesse da administração dar uma amenizada, isso também é valido.Eu 

sei que Município nenhum, nem a união Federal não consegue fazer tudo, na 

administração Pública, quando não se tem o dinheiro, mas há de se lembrar que se   

tem esse recurso que vem para determinada finalidade tem que ser feita. A gestão 

do Prefeito Vagtonio tem um ano e três meses igualmente a nossa de vereadores 

para se findar, tem muitas coisas para ser concluídas, já não digo nem para se 

iniciar um projeto novo, mas sim para ser concluídas as inúmeras obras que estão 

iniciadas!  E ai para não ser injusto se eu for fazer uma solicitação uma reclamação, 

porque o prefeito não terminou o Portal, eu vou perceber e sou conhecedor que o 

recursos não entrou todo, qualquer cidadão pode fazer um acompanhamento no 

portal da transparência, que você ver que entrou um valor altíssimo para a 

construção do açude, Inclusive tenho 3 notas fiscais de obras que a prefeitura pagou 
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por aqueles serviços, essas três que eu tenho elas somam mais de 337 mil reais, a 

do Parque de Exposição entrou 300 mil reais, em novembro de 2016, inclusive eu 

tenho uma nota fiscal no Valor de 124 mil reais, que o prefeito pagou para 

empresas, mas não tem um tijolo colocado lá. Então fica aqui minha reclamação e 

um pedido para que o prefeito retome essas obras o tempo está passando, e essas 

que estou citando o dinheiro entrou, agradeceu e encerrou suas palavras. Logo em 

seguida a presidente autoriza o Vereador Joaquim Albino Costa a usar a tribuna 

que cumprimentou a todos e disse:  quero agradecer o empenho do prefeito e dos 

fazendeiros que estão fazendo a recuperação da estrada do Centro do Zé Raimundo 

ao Centro do Raimundão, a recuperação é de muita necessidade. E lamentar a 

fatalidade que aconteceu no Centro do Zé Raimundo na semana passada onde 

ocorreu um homicídio um rapaz matou outro, lamentamos o acontecido e que Deus 

conforte a família. Parabenizar os novos conselheiros os esforços de cada um e 

dizer que a menos de um ano nos teremos as nossas vereadores que eu acredito 

que todos que estão aqui vão concorrer. E agradecer aos vereadores que 

aprovaram a minha indicação do empiçarramento da estrada do padre Josimo a Vila 

Bonita, uma estrada que está precisando de reparos, na oportunidade teve uma 

reunião onde o ex-vereador Breguedê esteve presente e os moradores pediram para 

o prefeito um carro pequeno para carregar os seus filhos do padre Josimo a Buri 

tirana para Estudar. E dizer que nós estamos aqui para ajudar as pessoas naquilo 

que for possível, vereador Junior falou muito bem que os nossos eleitores de 

Buritirana cobra muito dos nossos candidato a conselheiros. Uns dizem:  Eu não vou 

votar! Tem dinheiro? Se tiver eu vou. Isso é uma tristeza para o nosso Município, é 

lamentável infelizmente eu ouvi muito isso.  Pedi votos por alguns lugares e percebi 

que o conselheiro serve para muita coisa, tira uma grande responsabilidade da 

polícia, quando eu trabalhava na delegacia eu sei o trabalho que dava os 

adolescentes. E hoje nós sabemos que os conselheiros é quem toma de conta 

dessa situação. Falando da ponte do Olho D’ Agua eu sei que a ponte é de interesse 

muito grande não só do prefeito mas de nós vereadores. Vereador Jerry eu e você 

que votamos para o Antônio Pereira Vamos cobrar dele também igualmente ao 

vereador Junior que votou para o marco Aurélio vamos cobrar porque nós 

precisamos dessa ponte,  se não cobrar dos nossos deputados para chegar até o 

governador a estrada vai ser cortada novamente, então vamos cobrar do Antônio 

pereira , do Marco Aurélio  e outros deputados como o deputado Wildo Amaral  para 

chegar até o governador e vamos correr atrás junto com o prefeito eu tenho certeza 

que quando chegar essa reclamação lá, eles vão nus ajudar com essa ponte. 

Agradeceu e Encerrou suas palavras. Logo após a Presidente autoriza o Vereador 

Jerry Adelmo Pereira Barbosa a usar a tribuna onde cumprimentou a todos e 

disse:  Quero Parabenizar os novos Conselheiros eles estão de parabéns, mas que 

a batalha deles começa a partir de agora, ganhar a eleição não é difícil, difícil é se 

manter no mandato, mas que Deus os ilumine porque conselheiro Tutelar eles não 

recebe elogios só críticas. Sobre o requerimento que pedi, da ponte que liga a 

fazenda do Duarte, é uma estrada do Município que beneficia muitas famílias, sairia 
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mais barato para o Município fazer a ponte porque todo ano ela se rompe 2, a 3 

vezes, ai vai patrol vai caçamba que trabalha 3, 4 dias para poder amenizar a 

situação e isso quando a agua baixa, e na construção da ponte vai resolver o 

problema e o município vai economizar até dinheiro. E o requerimento do poço do 

Caldo de Cana é uma necessidade daquela comunidade que vem mim pedindo a 

mais de um ano, o ex-prefeito Madeira pediu ao Antônio Pereira que eu fizesse o 

requerimento encaminhasse a ele que ia pedir para o senador Roberto Rocha, botar 

para a Codevasf, da mesma forma o Antônio Pereira, e peço a Deus que dê certo 

porque vai solucionar o problema da comunidade. E aos candidatos a conselheiros 

que perderam estão de parabéns, que foram todos campeões de voto não é fácil, 

mas graças a Deus foram eleito os que o povo escolheu. Agradeceu e encerrou 

suas palavras. E presidente sem mas nada para o momento, agradeceu a presença 

de todos no plenário e em nome de Deus e das Leis do País declarou a sessão 

encerrada. E eu Jerry Adelmo Pereira Barbosa 1º secretario lavrei a presente ata 

que será assinada por mim e quem de direito. 

 

 

 


