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ATA,VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA 
VINTE CINCO DE OUTUBRO DO ANO 
DE 2021 SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
SENHOR SOLIMAR DE SOUSA DO 
NASCIMENTO (primeiro secretario da 
câmara).

Ao dia dezoito de outubro do ano dois mil 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 esta a sessão ordinária.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 Solimar de Sousa do Nascimento (primeiro
secretario da câmara);Josimar Nunes da Silva;Jairo Gomes Soares; Livan
Venerando da Costa;Raimundo Ares Pereira (Breguede) Marcos Coelho 
Barbosa, Getulio Pereira Barbosa Filho; Edeilson Messias de Sousa.Em 
seguida presidente convida vice Pastor Natal da Igreja Evangélica Assembléia 
de Deus COMADESMA de Buritirana a fazer a leitura Bíblica que leu no livro 
de Salmo Primeiro.Logo após a presidente autoriza a secretaria a fazer a 
leitura da ata anterior, que depois de lida é colocada em votação e aprovada 
por todos os vereadores que estavam presentes. Em seguida o presidente 
convida Vereador Jairo Gomes Soares a lavra a ata da Sessão. Logo após o 
presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura a iNDICAÇAO de n°58/2021 
Trata se Solicitação de empiçarramento da Estrada do povoado Padre Josimo 
Indicação autoria do Vereador Getulio Pereira Barbosa Filho.Que depois de
lida é colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que estavam 
presentes.Logo após a secretaria continua a ler outras INDICAÇÕES de 
n°66/2021 que trata se “Solicitação de Pinturas de faixa de Pedestre em todos 
os Órgãos Públicos do Município e anexar igrejas e Bancos públicos e 
privados”.Indicação autoria do Vereador Josimar Nunes da Silva.Que depois 
de lida é colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que 
estavam presentes.Logo após o presidente convida supervisora Inzimar 
Dantas da Silva da escola Nilton Ribeiro a usar a Tribuna.Que cumprimenta a 
todos os presentes, inicia sua fala falando do projeto super autor, e explicou 
aos parlamentares que é uma plataforma aonde ele promover alfabetização 
dos alunos por meio de aulas super didático e aonde o aluno vai construir seu 
próprio livro e ela promover a leitura e escritura e assim estimulando o aluno a
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fazer seu próprio protagonismo, que é isso a plataforma quer explorar dos 
alunos.Falou que escreveu a escola Nilton Ribeiro aonde a mesma é 
supervisora.Disse que escreveu cento e dois alunos nesse plataforma, mas 
acrescentou que falta recursos para financiar esses livros para alguns alunos 
que os pais não tem condições financeira para custear essas despesas que 
são cerca de quarenta alunos. Em seguida mostrou passo a passo como 
funciona a plataforma,também respondeu todas as perguntas dos vereadores 
e esclareceram todas as duvidas.Logo apos agradeceu pela oportunidade que 
lhe foi concedida e encerrou sua participação.Posteriormente o presidente 
autoriza vereador Josimar Nunes da Silva a usa a tribuna que cumprimenta 
todos os presentes.Iniciou sua fala cumprimentando o presidente em exercíci 
e disse que esta apoiando o projeto super autor da escola Nilton Ribeiro 
também agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do requeriment 
n°66/2021 que trata se “Solicitação de Pinturas de faixa de Pedestre em todo 
os Órgãos Públicos do Município e anexar Igrejas e Bancos públicos 
privados”.Em seguida agradeceu a Deus pela oportunidade.Logo após 
presidente convida pastor Janes Passo representante do pastor presidente 
Antonilton Alves da Assembléia de Deus COMDESMA em Buritirana a usar a 
tribuna que cumprimenta a todos os presentes.Iniciou fala externando sua 
alegria em esta pela primeira vez nesta casa de Leis.Disse que nessa 
oportunidade se trata de passar aos vereadores desta casa um convite aos 
parlamentares para participar do 1o COMGRESSO DE JOVENS reunido da 
área 28 que são desta Saramandaia, Santa Luzia, Tanque I, Tanque II, 
Cocalinho,Serrinha,Cajá e Padre Josimo da igreja evangélica da assembléia de 
Deus em Buritirana que acontecera nos dias 06 e 07 de Novembro.No final 
pediu a ao presidente em exercício a fazer uma oração para todos na casa de 
leis.Logo apos agradeceu pela oportunidade que lhe foi concedida e encer™ 1
sua participação, palavras.Em seguida o presidente, não havendo mais nad 
tratar em nome de Deus declaro encerrado a sessão.Eu Vereador Js 
Gomes Soares lavrei o presente ata que será assinada por mim e quem 
direito.
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Presidente em exercício 1°Secretário: Solimar Sousa do Nascimento
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Vereador: Geíulio Pereira Barbosa Filho
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Vereador: Livan Venerando da Costa
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Vereador: Marcos Barbosa Coelho
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