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ATA QUADRAGESSIMA TERCEIRA *
■T, SESSÃO ORDINARIA REALIZADA NO 

DIA SE!S DE JUNHO DO ANO DE
ij 2022 SOBRE PRESIDÊNCIA DO
,M; ___ _VEREADOR JOSE DE RIBAMR
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Ao dia seis de junho do ano dois mil e vinte e um as (9:00 hr. em sessão 
interna,reuniu-se na secretaria da Câmara Municipal de Buritirana-MA,“ 
localizada a Av. Senador La roque N° s/n, Centro Suritirana/Ma.Presidente 
pede para que todos os presentes fiquem de pé, “em nome de Deus e da iei 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;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 Aires Pereira (Breguede),Ernarsdes da Silva Ofiveira( 
Segundo Seeretário);Livan Venerando da Costa; Marcos Coelho 
Barbosa.Neste momento presidente em exercício convida Vereador Jairo 
Gomes Soares;a fazer a leitura Bíblica que leu no livro ísaias 54:17.Em 
seguida o vereador Ernandes da Silva Oiiveira( Segundo Secretário) pede a 
dispensa a ieitura da ata anterior, que foi colocada em votação e aprovada por 
todos os vereadores que estavam presentes. Logo em seguida o presidente 
autoriza a secretaria a fazer a ieitura do PROJETO DE LE! N°096 DE 26 MAIO 
DE 2022”Dispões sobre a Criação dos Conselhos Escolares nas Unidades de 
Ensino Público da Rede Municipal de Educação de Buritirana/MA”.Logo após a 
Leitura o vereador Raimundo Aires Pereira (Breguede)5Presidente da 
comissão Educação, saúde e assistência social pede dispensa do PARECER 
da comissão por causa da urgência do projeto.Em seguida o presidente coloca 
em votação e aprovado por todos os vereadores que estavam 
presentes.Posteriormente o presidente coloca em votação o PROJETO DE LEI 
N°096 DE 26 MAIO DE 2022”Dispões sobre a Criação dos Conselhos 
Escolares nas Unidades de Ensino Público da Rede Municipal de Educação de 
Buritirana/MA” e aprovado por todos os vereadores que estavam presentes. Em 
seguida se inicia o período de falas e o presidente autoriza vereador Jairo 
Gomes Soares; a usa a tribuna que cumprimenta a todos. Iniciou sua fala 
destacando aprovação do PROJETO DE LEI N°096 DE 26 MAIO DE 2022” e
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parabenizou aos colegas vereadores pela aprovação do projeto que é muito 
importante para educação e para município. Também destacou belíssima festa 
de reinauguração da Escola e Praça no Tanque i pelo prefeito Tony 
Brandão.Diz que prefeito Tony Brandão tem mostrado capacidade de mais 
além que prefeito um homem que trabalha e esta modificando a cara de 
Buritirana.Em seguida agradeceu pela oportunidade que foi concedida. Ém 
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.

1o.

President^: James Alves 

Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira

a p r o v a d o ,

DATAj 3 / f t h  / J r O j
A s e : __________________

m im -

Primeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento

Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

6°

Vereador: Getuiio Pereira Barbosa Filho 

Vereador: Livan Venerando da Costa

eador: Edeilson Messias de Sousa

Vereador: IVlarcos ‘3arbcs2r6oelho

11°  ■

Vereador: Jairo Gomes Soares
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