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ATA DA TRIGÉSIMA SETIMA 
SESSÃO ORDINARIA REALIZADA NO 
DIA VINTEE CINCO DE ABRIL DO 
ANO DE 2022 SOBRE PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR JAMES ALVES DE 
OLIVEIRA.

Ao dia vinte e cinco de abril 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 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; conforme registro no livro de presença. Os vereadores que 
estavam presentes;James Alves (presidente da câmara) Solimar de Sousa J 
do Nascimento (primeiro secretário da câmara);Ernandes da Silvá^  >  
Oliveira( Segundo Secretário);Josimar Nunes da 8iíva;Jairo Gomes
Soares;Raimundo Ares Pereira (Breguede);Marcos Coelho Barbosa.Neste 
momento o presidente convida Vereador Ernandes da Silva Oiiveira a fazer a 
leitura Bíblica que leu no livro salmo 128. 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 J 
de uma INDICAÇÃO de n°0S4/2022 que lrata-se”Solicitação do Atendimento de 
Farmácia em plantão nos finais de semana e feriado .Indicação de autoria dos L A  
Vereador Solimar de Sousa do Nascimento (primeiro secretário da 
câmara).Que depois de lida é colocada em Votação e aprovado por todos os i 
vereadores que estavam presentes.Em seguida a secretaria continua a ler 
mais INDICAÇÕES de n°095/2022 que trata-se “Solicitação de Bloqueteamento 
nas ruas do Povoado Saramandaia.Indicação de autoria dos Vereador 
Solimar de Sousa do Nascimento (primeiro secretário da câmara).Que 
depois de lida é colocada em Votação e aprovado por todos os vereadores que 
estavam presentes. Logo após se inicia o período de falas e o presidente 
autoriza o Vereador Raimundo Ares Pereira a usar a tribuna que 
cumprimentou a todos.Iniciou sua faia que esta muito feliz por mais um trabalho 
nesta casa e diz que não gosta de perder uma sessão ordinária.Finalizou sua 
fala agradecendo a todos peia presença.Em seguida presidente da casa fez um 
comentário enfatizando para os membros das comissão, que façam suas atas 
de reuniões e PARECER de fiscalizações de suas funções. Em seguida
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finalizou sua fala. 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. j
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Presidente: James Alves i  n AT, r \  e

2 °   ___________  __________________________________ _________________________  ■■■■—J!

Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira 

Primeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento

4 ° -------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oiiveira;

5 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vereador: Getuiio Pereira Barbosa Filho

6o ---------------------------------------------------------------------
Vereador: Livan Venerando da Costa

7 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vereador: Edeilson Messias de Sousa
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Vereador: Raimundo Ares Pereira
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Vereador: Marcos Barb

Nunes da Silva
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