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ATA,VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO
ORDINARIA REALIZADA NO DIA OITO 
DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 
SOBRE PRESIDÊNCIA DO SENHOR 
JAMES ALVES.

Ao dia oito de novembro 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 esta a sessão ordinária.Após 
verificar no livro de presença o quórum necessário para a abertura dos 
trabalhos Legislativos e conforme registro no livro de presença. Os vereadores 
que estavam presentes James Alves (presidente da câmara) Jose Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmara)Solimar Sousa do 
Nascimento(primeiro secretario da câmara);Jairo Gomes Soares;Edeilson 
Messias de Sousa;Raimundo Ares Pereira (O Breguede);Ernandes da 
Silva Oliveira( Segundo Secretario)Josimar Nunes da Silva;Getulio Pereira 
Barbosa Filho. Em seguida presidente faz a leitura Bíblica que leu no livro de 
João 6;29. Logo após o presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura da ata 
da ultima sessão ordinária, que depois de lida é colocada em votação e 
aprovada por todos os vereadores que estavam presentes. Nesse momento o 
Presidente passa a presidência para o vice presidente Solimar Sousa do 
Nascimento(primeiro secretario da câmara) a que vereador James Alves a 
usar a tribuna a fazer de uma INDICAÇÃO Verba! de n°69/2021 que trata se 
Solicitação a reforma da praça do Posto de Saúde com anexo de uma 
academia publica no Tanque i.Falou da justificativa que já é muito necessário 
essa reforma, que trará de volta seu objetivo maior, que o embelezamento e 
lazer e bem esta a comunidade.Já anexo de uma academia publica e mais 
necessário ainda porque muitas pessoas fazem caminhada aquele local em 
direção a MA122, que é um asseios dos moradores deste bairro. Peço que os 
colegas vereadores aprova essa solicitação de que esse beneficio ira suprir as 
necessidades de todos. Indicação de autoria do Vereador James Alves.Que 
depois de lida é colocada em votação e aprovado por todos os Vereadores que 
estavam presentes. Logo após agradece aos colegas vereadores pela
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aprovação do requerimento.Também fala sobre congresso de jovens reunido 
da área 28 da Igreja Evangélica da Assembléia de Deus COMADESMA em 
Buritirana e parabenizou pelo grandioso evento.Em seguida Vereador Solimar 
Sousa do Nascimento (primeiro secretario da câmara) antes de retornar a 
presidência para vereador James Alves também parabeniza da toda mocidade 
do congresso de jovens reunido da área 28 da Igreja Evangélica da Assembléia 
de Deus COMADESMA em Buritirana na pessoa do pastor Antonilton Alves, 
Dhonne Alves presidente de mocidade e Eurivan Santos organizadores do 
evento e deixar esse registro deste grande evento que aconteceu em 
Buritirana.Logo após Vereador Solimar Sousa do Nascimento retornar a 
presidência para vereador James Alves.Posteriormente se inicia o período de 
falas o presidente autoriza e convida Coordenadora da Proteção Social 
Especial Livia Abreu Santos da Silva a usar a Tribuna. Que cumprimenta a 
todos os presentes.Inicia sua fala pedindo ao presidente e aos vereadores em 
oficio uma audiência com assistência social e Conselho Tutelar em fazer os 
esclarecimento de fatos que anda acontecendo na cidade de delitos de furtos 
de menores para discutir esse assuntos.A Coordenadora da Proteção Social 
Especial falou mais ainda que tem que ouvir todos os órgãos competentes 
tantos os conselheiros, os técnicos do CREAS e nós da Assistência 
social.Falou que a audiência e para esclarecer os acontecidos e quais as 
procedências que já foram tomadas pelos órgãos responsáveis.Logo após 
agradeceu pela oportunidade que lhe foi concedida e encerrou sua 
participação.Em seguida o presidente autorizar vereador Raimundo Ares 
Pereira a usa a tribuna,que cumprimentou a todos os presentes. Iniciou sua 
fala dizendo que tem recebido muitas reclamações da população em relação a 
preço da carne bovina, que os açougues não estão repassando a baixa de 
preço aos consumidores. Porque preço da carne bovina dos fornecedores está 
mais baixo, e ate agora já teve quatro baixa de preço no valor de mercado e 
os açougueiros ainda repassou esse preços aos seus clientes.Portanto os 
consumidores e fornecedores estão se sentido lesados por essa situação e 
pede a senhores vereadores e prefeito que tome providência para ser debatida 
essa situação .Assim encerrou suas palavras. Logo após o presidente autoriza 
o Vereador Josimar Nunes da Silva a usar a tribuna que cumprimentou a 
todos. Iniciou sua fala deixando seus sinceros sentimentos a família Madeira 
pela perca irreparável de dona Francisca Queiroz Madeira mãe do secretário 
de Saúde Jose Iran Queiroz Madeira que tem prestado serviço bastante 
plausível de frete a secretaria de saúde e também registra seus sentimentos e 
pêsames pela família de Raimunda Negreiro em Centro Novo que faleceu de 
Covid e agradecer equipe de departamento do Covid que deu toda assistência
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aos familiares.Também parabenizou prefeito Tony Brandão pelas obras que 
tem feitos nos cemitérios do município que esta muito bem zelados.Também 
falou sobre Congresso de Jovens reunido da área 28 da Igreja Evangélica da 
Assembléia de Deus COMADESMA em Buritirana e disse que esteve 
presentes e parabenizou os organizadores do evento e agradeceu pelo 
convide feito pela igreja em participar desta grande festa e espera em Deus 
que tenha outras edições.Encerrou suas palavras agradecendo a Deus 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 Alves

Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira

4°
Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

6o
Vereador:Livan Venerando da Costa

7o
Vereador:Edeiison Messias de Sousa
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Vereador:Marcos Barbosa Coelho
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Vereador:Jairo Gomes Soares
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Vereador: Getulio Pereira Barbosa Filho
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