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ATA DA VIGÉSIMA SETÍMA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA 
VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DO 
ANO DE 2021 SOBRE PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR JAMES ALVES DE 
OLIVEIRA.

Ao dia vinte e nove de novembro do ano dois mií e vinte e um as (9:00 hr.Como 
foi acordado por todos, e de última hora, faz que a sessão aconteceu na sala 
da presidência”,localizada a A v. 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);Getulio Pereira 
Barbosa Filho; Edesilson Messias de Sousa, Livan Venerando da 
Costa.Neste momento o presidente convida Vereador Jairo Gomes Soares a 
fazer a leitura Bíblica que leu no livro DE Daniel capítulos 02 vl.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.Nesse momento a Mesa Diretora na 
pessoa senhor vereador James Alves presidente da câmara, encaminhou para 
tosas as comissões o PROJETO DE RESOLUÇÃO de N°01/2021 que trata-se 
“INSTITUI A REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA/MA. Logo em seguida o 
presidente autoriza o Assessor Jurídico DrJoão Menezes a fazer uma 
explanação PROJETO DE RESOLUÇÃO de N°01/2021 que cumprimenta a 
todos e inicia sua faia destacando a importância dessa reforma do regimento 
interno que diz “ o regimento é a lei da câmara e para ter uma idéia essa lei e 
de 1996 e nunca ouve uma reforma e essa legislatura está tendo uma 
oportunidade de fazer essa reforma, porque a composição dos membros deste 
colegiado era de nove vereadores e ela passou para onze vereadores, então 
essa foi a principal motivação e tinha que adequar a realidade”. Diz também
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que a outra situação foi ao longos dos anos se criou secretarias e foi 
modificada também, a câmara permanecia a mesma.Também falou outras 
situações que sempre tem gerado discutições por parte dos vereadores que 
são os subsídios dos vereadores.Que as duvidas são,quantos é que vota os 
subsídios, qual é a obrigação em votar em subsídios?.Continuou a fazer a 
explanação e tirou todas as duvidas dos vereadores dos assuntos que estavam 
em discutição.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.

Presidente: James Alves
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Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira
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Primeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento
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Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

5o -------I Vereador:Raimundo Ares Pereira

Vereador:Livan Venerando da Costa
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Vereador: Edeilson Messias de Sousa
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Vereador: Getulio Pereira Barbosa Filho
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