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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA 
VINTE E UM DE FEVEREIRO DO ANO 
DE 2022 SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR JAMES ALVES DE 
OLIVEIRA.

Ao dia vinte e um fevereiro 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 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 
1 - qisiativos e conforme registro no livro de presença. Os vereadores que 
estavam preseníes;James Alves (presidente da câmara)Jose de Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmsra)Soíimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara);Jos»mar Nunes da Silva;Jairo Gomes 
Soares;Raimundo Ares Pereira (Breguede) Marcos Coelho 
Barbosa,Ernandes da Silva Qliveira{ Segundo Secretário);Edesilson 
Messias de Sousa Getuiio Pereira Barbosa Filho; Livan Venerando da 
Costa.Neste momento o presidente convida Vereador Jairo Gomes Soares a 
fazer a leitura Bíblica que leu no livro salmo 91. 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 após o presidente autoriza a secretaria a fazer a 
leitura de uma INDICAÇÃO de n°075/2022 que trata-se “Solicitação de 
Pavimentação Asfáltica nesta seguinte ruasJoaquim de Sousa, Evilasio Viana 
e São Jose em Varjão dos Crentes. Indicação de autoria do Vereador Jairo 
Gomes Soares.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°076/2022 que trata-se “Solicitação de 
Pavimentação Asfáltica na rua Principal na Vila em Varjão dos Crentes. 
Indicação de autoria do Vereador Jairo Gomes Soares.Que depois de lida é 
colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que estavam 
presentes. Em seguida a secretaria continua a ler mais INDICAÇÕES de 
n°077/2022 que trata-se solicitação de manutenção e reposição das lâmpadas 
de LED no povoado Engarana. indicação de autoria do Vereador Ernandes da 
Silva Oliveira.Que depois de iida é colocada em votação e aprovado por todos
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os vereadores que estavam presentes.Posteriormente a secretaria continua a 
ler outras INDICAÇÕES de n°078/2022 que trata-se solicitação de manutenção 
e reposição das lâmpadas de LED no povoado Jenipapo. Indicação de autoria 
do Vereador Ernandes da Silva Oliveira.Que depois de lida é colocada em 
votação e aprovado por todos os vereadores que estavam presentes. Em 
seguida o Presidente James Alves,solicita ao assessor jurídico da câmara Dr. 
João Menezes, à fazer a leitura da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pelo Ministério Público, da Resolução 01/2015. O assessor faz toda 
leitura e esclarece aos vereadores as duvidas suscitadas sobre a ADIN. Logo 
após se inicia o período de falas e o presidente autoriza o Vereador Edeilson 
Messias de Sousa a usar a tribuna que cumprimentou a todos.Agradeceu a 
participação da população em participar das sessões.Também justificou sua 
ausência na ultima sessão solene.Deixou sua mensagem aos colegas 
vereadores desejando um ótimo ano de trabalho aos vereadores e 
desempenhando seus trabalho da melhor forma.Parabenizou assessor Jurídico 
da câmara trazendo uma linguagem para clara dos temos jurídicos para que 
todos possam entender. Agradeceu a todos pela oportunidade. Logo após o 
presidente autoriza o Vereador Getulio Pereira Barbosa a usar a tribuna que 
cumprimentou a todos. Iniciou sua fala para fazer um requerimento verbal para 
povoado Padre Josimo solicitando enpiçarramento nas rua da 
comunidade.Agradeceu a todos pela oportunidade. Posteriormente o 
presidente autoriza vereador Jairo Gomes Soares a usa a tribuna que 
cumprimenta a todos. Inicia sua faia destacando os requerimentos que foi 
provado e agradeceu os votos de todos pela aprovação e ao vereador Livan 
Venerando e diz que ele também é lutador em busca de beneficio ao povoado 
de Varjão dos Crentes. Agradeceu a todos pela oportunidade.Em seguida o 
presidente autoriza vereador Ernandes da Silva Oliveira a usa a tribuna que 
cumprimenta a todos. Que faz seus agradecimentos pelas indicações aprovado 
pelos colegas vereadores. Também fez seus agradecimentos ao governador 
Flavio Dino, secretario de infraestrutura do Estado Clayton Noleto e prefeito 
Tony Brandão pelas obras de asfaltamento que compõe as área. Agradeceu a 
todos pela oportunidade. 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 Aives
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Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira
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Primeiro Secretário: Soiimar Sousa do Nascimento
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Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira; 

Vereador:Raimundo Ares Pereira

Vereador:Livan Venerando da Costa
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Vereador:Edeilson Messias de Sousa

/èreadohCíosimar.Nunes da Silva
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Vereador: Geíulio Pereira Barbosa Filho

Av. Senador La Rocque N°366-Centro- CEP: 35-935-500 Buritirana-IVia c-camara@hotmail.ma.qov.br

mailto:c-camara@hotmail.ma.qov.br

