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ATA,VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA 
DEZOITO DE OUTUBRO DO ANO DE 
2021 SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
SENHOR JAMES ALVES.

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 James Alves (presidente da câmara) Jose Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmara)Solimar Sousa do
Nascimento(primeiro secretario da câmara);Marcos Coelho Barbosa;Jairo 
Gomes Soares;Raimundo Ares Pereira;Ernandes da Silva
Oliveira(Segundo Secretario)Josimar Nunes da Silva.Em seguida 
presidente convida Pastor Antonio Líbano a fazer a leitura Bíblica que leu no 
livro de Atos 20:35.Logo após o presidente autoriza a secretaria a fazer a 
leitura da ata da ultima sessão ordinária, que depois de lida é colocada em 
votação e aprovada por todos os vereadores que estavam presentes.Logo 
após o presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura a INDICAÇAO de
n°63/2021 que trata-se ’’Dois Quebra mola na rua D. Pedro II”. Indicação
autoria do Vereador Raimundo Ares Pereira.Que depois de lida é colocada 
em votação e aprovado por todos os vereadores que estavam presentes.Em 
seguida a secretaria continua a 1er outras INDICAÇÕES de n°64/2021 que trata 
se Dois Quebra mola na rua Floriano Peixoto no alto bonito”.Indicação 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 1er outras INDICAÇÕES de n°66/2021 que trata 
se “Solicitação de Caneletas de esgoto e reforma dos Meio Fios na rua do 
Comercio em Povoado Centro Novo”.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.Nesse momento o Presidente 
passa a presidência para o vice presidente Jose de Ribamar Madeira (vic 
presidente da câmara) a que autoriza a secretaria a fazer a leitura de uma 
INDICAÇÃO de n°67/2021 que trata se Solicitação a reforma da praça da 
Escola Dinalva Leal da Rocha.Indicação de autoria do Vereador James 
Alves.Que depois de lida é colocada em votação e aprovado por todos os 
vereadores que estavam presentes.Logo após vereador Jose de Ribamar 
Madeira(vice presidente da câmara) retorna a presidência para vereador 
James Alves.Posteriormente se inicia o período de falas o presidente autoriza
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vereador Raimundo Ares Pereira a usa a tribuna,que cumprimentou a todos 
os presentes.Iniciou sua fala agradecendo seus colegas pela aprovações de 
seus requerimentos n°63/2021 e n°64/2021 acrescentou sua justificativa falando 
que esses quebra bolas e uma forma de dificultar os meliantes passar em alta 
velocidade saindo do bairro Alto Bonito e enfatizou ao presidente pedindo 
urgência na execução desta obra.Também destacou as obras que prefeito tem 
feito no município e seu esforço em executar estas obras e parabenizou o 
prefeito.Assim agradeceu a Deus pela oportunidade.Logo após o presidente 
autoriza o Vereador Josimar Nunes da Silva a usar a tribuna que 
cumprimentou a todos. Iniciou sua fala parabenizando o vereador Raimundo 
Ares Pereira pelos seus requerimentos e sua preocupação pela necessidade 
desta indicação.Também falou que vai apresentar um requerimento similar, que 
são as faixa de sinalização em todo município. Agradeceu seus colegas pela 
aprovação de seu requerimenton°66/2021 que são Caneletas de esgoto e 
reforma dos Meio Fios na rua do Comercio em Povoado Centro Novo que a 
comunidade esta cobrando e pediu ao presidente urgência.E encerrou suas 
palavras destacando abertura do 15° campeonato Amador de Buritirana e 
gestão pela organização destacando Bento e Romildo pela dedicação na 
organização do campeonato. Assim encerrou suas palavras.Em seguida o 
presidente, não havendo mais nada a tratar em nome de Deus declaro 
encerrado a sessão. E eu Ernandes da Silva Oliveira 2o 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

ú k ímu à  UmMõI.
Primeiro Secretário: SolimarSousa do Nascimento
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jundo Secretario: Ernandes da Siiva Oliveira;

Vereador: Getulio Pereira Barbosa Filho
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BURITIRANA

Vereador: Livan Venerando da Costa

Vereador: Edeilson Messias de Sousa

Vereador: Raimundo Ares Pereira

Vereador : Marcos Barbosa Coelho
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Vereador: Josimar Nunes da Silva 

ereador: Jairo Gomes Soares
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