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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA 
SETE DE MARÇO DO ANO DE 2022 
SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR JAMES ALVES DE 
OLIVEIRA.

Ao dia sete de março do ano dois mii e vinte e um as (9:00 hr. reuniu-se no 
Plenário da Câmara Municipal de Buritirana-MA,“JOÃO ALBERTO DE 
SOUSA”, localizada a Av. Senador La roque N° s/n, Centro 
Buritirana/Ma.Presidente pede para que todos os presentes fiquem de pé, “em 
nome de Deus e da lei do País declarou aberto a sessão ordinária.Após 
verificar no livro de presença o quórum necessário à abertura dos trabalhos 
Legislativos e conforme registro no livro de presença. Os vereadores que 
estavam presentes;James Alves (presidente da câmara)Jose de Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmara)Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara);Josimar Nunes da Silva;Jairo Gomes 
Soares;Raimundo Ares Pereira (Breguede) Marcos Coelho 
Barbosa,Ernandes da Silva Oliveira( Segundo Secretário);Edesilson 
Messias de Sousa Getulio Pereira Barbosa Filho; Livan Venerando da 
Costa.Neste momento o presidente convida Vereador Ernandes da Silva 
Oliveira a fazer a leitura Bíblica que leu no livro salmo 101. Logo após o 
presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura da ata da última sessão 
ordinária,que depois de lida é colocada em votação e aprovada por todos os 
vereadores que estavam presentes.Logo em seguida o presidente autoriza a 
secretaria a fazer a leitura de uma INDICAÇÃO de n°079/2022 que trata-se 
“Solicitação de uma Passarela de Pedestre entre a rua São Francisco e rua 
Santa Tereza. Indicação de autoria do Vereador Raimundo Ares Pereira.Que 
depois de lida é colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que 
estavam presentes. Logo após a secretaria continua a ler outra INDICAÇÃO 
de n°080/2022 que trata-se “Solicitação Regularização Fundiária do município 
de Buritirana. Indicação de autoria do Vereador Marcos Coelho Barbosa.Que 
depois de lida é colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que 
estavam presentes. Posteriormente se inicia o período de falas e o presidente 
autoriza assessor jurídico da câmara Dr. João Menezes a usa a tribuna que 
cumprimenta a todos.Inicia sua fala explicando aos vereadores sobre os cargos 
comissionario da câmara municipal de Buritirana dizendo que os salários 
destes cargos estão defasados e é necessário de uma atualização destes
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salários referente a ultima resolução de 2015 que fixou esses salários.Agora 
chegou entendimento de apresentar projeto de lei Legislativo regularizando 
esses salários dos funcionários e caminhando ao poder executivo para que 
seja sancionado e assim apresentamos ao tribunal de justiça do maranhão e 
desmostrando que sua ação perdeu seu objetivo.Que na próxima sessão a 
mesa diretora apresenta projeto de lei para apreciação dos senhores 
vereadores em seguida envia para parece da comissão de Justiça e 
Redação(Presidente:Jose Ribamar Madeira;Relator:Getúlio Pereira 
Barbosa Filho;Membro:Edeilson Messias de Sousa e parecer de Finanças 
e Orçamento(Presidente:Solimar Sousa do Nascimento;Relator:Josimar 
Nunes da Silva;Membro:Ernandes da Silva Oliveira).Assim encerrou sua 
participação.Logo após o presidente autoriza o Vereador Getulio Pereira 
Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a todos. Iniciou sua fala 
agradecendo a presença de todos e parabenizando ao colegas vereadores 
pela aprovação dos requerimentos e em seguida agradeceu pela oportunidade 
concedida.Logo em seguida presidente autoriza o Vereador Raimundo Ares 
Pereira a usar a tribuna que cumprimentou a todos.Agradeceu a todos os 
vereadores pela aprovação do requerimento n°079/2022 e dizendo que esse 
requerimento vai ser feito confiando no prefeito Tony Brandão e reforçou mais 
ainda que tem feito dois requerimento sobre dois quebra molas de frente a 
escola do ensino médio que prefeito Tony Brandão execute essa obra com 
carinho para esses moradores.Finalizou sua fala agradecendo a todos pela 
presença e também parabenizou os funcionários pelos trabalhos que tem feito 
na câmara municipal de Buritirana. Logo após presidente autoriza o Vereador 
Marcos Coelho Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a todos. Iniciou 
sua fala agradecendo todos os vereadores peia aprovação do requerimento 
n°080/2022 e em seguida agradeceu pela oportunidade. Logo após presidente 
autoriza o Vereador Jose de Ribamar Madeira (vice presidente da câmara) 
a usar a tribuna que cumprimentou a todos.Iniciou sua fala dizendo “em nome 
da secretaria da câmara Lucineide Cavalcante quero aqui homenagear todas 
as mulheres pelo dia Internacional da Mulher e também pelo seu aniversario, 
parabéns”. Também falou do estado de saúde do ex vereador desta casa Jerry 
Adelmo que teve um AVC que prestou grande serviço a esta casa de lei. e em 
seguida agradeceu pela oportunidade concedida.Posteriormente o presidente 
autoriza vereador Josimar Nunes da Silva a usa a tribuna que cumprimenta a 
todos os presentes.Iniciou sua fala parabenizando aos colegas vereadores 
pelos requerimentos aprovados e também parabenizou aos outros 
requerimentos que estão sendo executado. Parabéns ao nosso gestor que tem 
feito esse trabalho em executar essas obras.Também fez sua homenagem ao
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dia Internacional da Mulher e que deus abençoes todas as mulheres.Assim 
encerrou suas palavras. Em seguida o presidente autoriza vereador Ernandes 
da Silva Oliveira a usa a tribuna que cumprimenta a todos.Fez seus 
agradecimentos e também homenageou as mulheres pelo seu dia “em nome 
das pessoas que amo minha mãe Maria Jerônimo, a minha esposa Andréia 
Fernandes e minhas filhas Débora Fernandes e Ana Clara Fernandes desejo 
das as mulheres buritiraneses um feliz dia internacional da mulher”.Assim 
encerrou suas palavras. Em seguida o presidente, não havendo mais nada a 
tratar em nome de Deus declaro encerrado a sessão. E eu Solimar Sousa do 
Nascimento 1o Secretario lavrei o presente ata que será assinada por mim e 
quem de direito.
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Presidente: James Alves

Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira
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Pfímeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento 

Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

Vereador: Getuiio Pereira Barbosa Filho

Vereador: Livan Venerando da Costa
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Vereador: Edeilson Messias de Sousa
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Vereador: Raimundo Ares Pereira
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Vereador: Jairo Gomes Soares
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