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ATA DA CETESIMA TRIGESIMA QUINTA 

SESSÃO ORDINARIA REALIZADA AOS 

CARTOZE DIAS DE OUTUBRO DO ANO DE 

2019 SOBRE PRESIDÊNCIA DA SENHORA 

LAENE DA COSTA VALE. 

 Aos catorze dias do mês de outubro do ano de 2019 as 08:30hs reuniu-se na 

Câmara de vereadores de Buritirana-Ma - Joao Alberto de Sousa- localizada na Av. 

Senador lá Roque nº 366 Centro Buritirana-Ma. A presidente em nome de DEUS E 

DAS LEIS DO PAÍS declarou aberta a Sessão, após verificar no livro de presença o 

quórum necessário para a abertura dos trabalhos Legislativos conforme registro no 

livro de presença. Os vereadores que estavam presentes era: JOAQUIM ALBINO 

COSTA; JOSÉ DE RIBAMAR MADEIRA; JERRY ADELMO PEREIRA BARBOSA; 

SEBASTIÃO AIRES PEREIRA; SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; WILAS 

SILVA ALMEIDA; E LAENE DA COSTA VALE. Posteriormente a Presidente 

convida o Vereador SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; a fazer a leitura 

Bíblica que leu no livro de Salmos capitulo 119 versículo 2 e 3. 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. Posteriormente a 

presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura da indicação de n° 042/2019 Que 

trata-se: Perfuração de um poço Artesiano no Povoado Jenipapo, AUTOR; WILAS 

SILVA ALMEIDA, que depois de lido foi colocada em votação e aprovado por todos 

os vereadores que estavam presente. Logo em seguida se inicia o período de fala, e 

a presidente autoriza o vereador WILAS SILVA ALMEIDA a usar a tribuna que 

cumprimentou a todos e disse: Quero agradecer aos meus colegas pela aprovação 

do meu requerimento e espero que de fato aconteça. Vários pedido que já foram 

feito nessa casa não só por mim mas por outros vereadores e a gente acredita que 

ele vai ser feito.   Fiz um requerimento e no sábado e aqui na conferência  do PCdoB 

Organizado pelo vereador Junior e o Dr. André nós tivemos a grata honra de receber 

o secretário de infraestrutura do Estado Clayton Noleto e ele garantiu não só a mim 

mas a cerca de 20 pessoas que tinha  na região principalmente no Jenipapo, que vai 

olhar com atenção para aquela comunidade em relação ao poço e garantiu que nus 

próximos dias nos teríamos uma boa notícia para aquela comunidade e só temos 

agradecer e pedir a Deus, que  isso aconteça porque quem vai ganhar não e o 

vereador Wilas não é o prefeito, quem vai ganhar é o povo daquela comunidade, 

agradeceu e Encerrou suas. Em seguida a presidente autoriza o Vereador 

SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO. A usar a tribuna que cumprimentou a 

todos e disse: Quero registrar meus parabéns aos professores pelo seu dia amanhã, 

é um dia especial para eles em saber o quanto eles são importante para a nossa 

Sociedade. E também deixar aqui o nosso agradecimento ao prefeito Vagtônio pelo 

ato de lembrar o dia das crianças aonde passamos em todas as Escolas do nosso 

município, foi realizado festinhas entregue lembranças. O importante é que todas as 
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Escolas do Município do Centro Zé Neu a Olho D” Agua os alunos foram 

presenteados comemorando o dia das crianças. E ao nosso amigo Vereador Wilas 

quero parabenizar você por ter chamado o secretario e ter apertado mas um pouco 

né possível que agora esse poço não sai, mas eu acredito que vai sair. Agradeceu e 

Encerrou suas Palavras. E a presidente sem mas nada para o momento, agradeceu 

a presença de todos no plenário e em nome de Deus e das Leis do País declarou a 

sessão encerrada. E eu Jerry Adelmo Pereira Barbosa 1º secretario lavrei a presente 

ata que será assinada por mim e quem de direito. 

 


