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ATA DA CENTESIMA QUADRAGESIMA 

SEXTA SESSÃO ORDINARIA REALIZADA 

AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DO 

ANO DE 2020 SOBRE PRESIDÊNCIA DA 

SENHORA LAENE DA COSTA VALE. 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de 2020 as 08:30hs reuniu-se 

na Câmara de vereadores 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: JERRY ADELMO PEREIRA 

BARBOSA; JOSE RIBEIRO DE SOUSA; SOLIMAR DE SOUSA DO 

NASCIMENTO; WILAS SILVA DE ALMEIDA E LAENE DA COSTA 

VALE. Posteriormente a Presidente convida o vereador SOLIMAR DE 

SOUSA DO NASCIMENTO a fazer a leitura bíblica que leu no livro de 

Filipenses Cap. 2 verso 3 a 5. Em seguida a presidente autoriza a 

secretaria a fazer a leitura da ata anterior, e o vereador Solimar de 

Sousa do Nascimento pediu a dispensa da ata, a presidente pós a 

dispensa em votação e foi aprovado por todos os vereadores que estava 

presente. Consequentemente a presidente autoriza a secretaria a fazer 

a leitura de 7 indicações, a de Nº 006/2020 que trata-se; Recuperação 

da estrada do Pov. Padre Josimo Buritirana-Ma, a de Nº 007/2020 que 

trata-se; recuperação das estradas dos Pov. Serrinha, Cajá e Centro do 

Zé Raimundo Buritirana-Ma, e a de Nº 008/2020 que trata-se; 

Iluminação Pública para o Pov. Serrinha Buritirana-Ma. Ambas de 

autoria do vereador Jerry Adelmo Pereira Barbosa, a de Nº 009/2020 

que trata-se; perfuração de um poço artesiano Pv. Olho água Buritirana-

MA e a de Nº010/2020 que trata-se; Perfuração de um poço no povoado 

Novo Horizonte Buritirana-Ma, ambas de autoria do vereador Wilas Silva 

de Almeida, a de Nº 011/2020 que trata-se Recuperação das ruas da 

vila Caninana em centro Novo Buritirana-Ma e a de Nº012/2020 que 

trata-se Abertura do em Hospital Buritirana-Ma as duas de autoria do 

vereador Solimar de Sousa do Nascimento. Depois de lida foram 

colocadas em votação e aprovada por todos os vereadores que estava 

presentes. Na oportunidade o vereador Zé do Alvino fez um indicação 

Verbal solicitando um reservatório de Agua para o Povoado Varjão dos 
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crentes, a presidente colocou a indicação em votação e foi aprovado por 

todos os vereadores que estava presentes. 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. 

 


