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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
ORDINARIA REALIZADA NO DIA DOIS 
DE MAIO DO ANO DE 2022 SOBRE 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR JAMES 
ALVES DE OLIVEIRA.

Ao dia dois de maio 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”,iocaiizada 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) 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 Ares Pereira (Breguede) Marcos Coelho 
Barbosa,Ernandes da Silva Oliveira( Segundo Secretário); Getulio 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 
saímo 09.Em seguida presidente 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 leitura 
do PROJETO DE LEI N°095/2022- LDO 2023” Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentária -LDO, para o exercício de 2023 e dá outras providências”.Depois 
de lida o presidente encaminha para apreciação da Comissão:Finanças e 
Orçamento (Presidente:Solimar Sousa do Nascimento;Re!ator:Josimar 
Nunes da Silva;Membro:Ernandes da Silva Oliveira) que vai elaborar 
parecer e em outra sessão irá colocar em votação.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 fala que esta muito feliz 
por mais um trabalho nesta casa.Também fez um relato sobre fato ocorrido no 
final de semana que aconteceu com seu filho Roberto, com uma ação 
truculenta dos policias que fez com seu filho por causa de um sorn
automotivo.Relatou que os policiais quebrou o carro de seu filho na
abordagem.Repudiou as ações dos policiais que não soube conduzir 
abordagem.Em seguida agradeceu a todos pela oportunidade que foi
concedida.Em seguida o presidente autoriza vereador Joslmar Nunes da 
Silva a usa a tribuna que cumprimenta a todos. Iniciou sua fala se
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solidarizando peio Vereador Raimundo Ares peio fato acorrido com seu 
filho.Também deixou seus pêsames pelo falecimento do Sr. Zé do Pedro por 
essa perca irreparável,um cidadão honesto respeitado por todos.Também 
deixou sua homenagem pelo dia dos trabalhadores quer neste ano não teve a 
festa tradicional da Cavalgada por causa das restrições sanitária, diz que ano 
que vem com certeza vai ser realizada.Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida.Logo após o presidente autoriza vereador 
Solimar de Sousa do Nascimento (primeiro secretário da câmara) a usa a 
tribuna que cumprimenta a todos. Iniciou sua fala deixando seus sentimentos 
de pêsames a família enlutada do Sr. Zé do Pedro que foi homem trabalhador 
e muito conhecido em nossa cidade.Em seguida o mesmo pediu autorização 
de um requerimento verbal de N°096/2022 que trata-se de uma solicitação 
Caneletas de esgoto na rua Santo Antonio em Saramandaia de frente a escola 
e outro requerimento N°097/2022 recuperação da estrada vicinal que liga a 
Saramandaia ao assentamento Giga Giga.Em seguida o presidente coloca er 
votação os dois requerimento e é aprovado por todos os vereadores qu 
estavam presentes.Também vereador Solimar Sousa se solidarizou pelo 
Vereador Raimundo Ares pelo fato acorrido com seu filho que também 
repudiou as ações dos policiais.Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida. realizada.Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida.Posteriormente o presidente autoriza vereador 
Jose de Ribamar Madeira (vice presidente da câmara)a usa a tribuna que 
cumprimenta a todos.Iniciou sua fala Também se solidarizou pelo Vereador 
Raimundo Ares sobre acontecido com seu filho e também disse que as ações 
de policiais fora do comum vem acontecendo a muito tempo aqui em 
Buritirana.Disse que a policia não respeita as autoridades legislativa do 
município e é muito difícil essa questão ser resolvida por que são despreparado 
certo tipo de ações.Falou de sua viagem a Brasília e disse que foi muito 
importante e disse que foi a melhor que já participou,porque é aonde você tem 
conhecimento mais próximo com senado federal e câmara dos deputados 
federais.Disse que foi muito bem recebido pelo deputado federal Hildo Rocha 
que na oportunidade levou em vários lugares do poder legislativo.Disse que 
participou de varias palestra em decorrer dos quatros dias de reuniões da XXI 
MACHA PARA MUNICIPALISTA DOS PODERES LEGISLATIVO MUNICIPAIS 
em Brasília e resumiu dizendo que foi muito proveitoso esse encontro aonde 
teve presente sete mil vereadores de todo Brasil. Em seguida agradeceu a 
todos pela oportunidade que foi concedida e Finalizou sua faia agradecendo a 
todos pela presença. Em seguida o presidente, não havendo mais nada a tratar 
em nome de Deus declaro encerrado a sessão. E eu Solimar Sousa do
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Nascimento 1o Secretario lavrei o presente ata que será assinada por mim 
quem de direito.

Presidente: James Aives
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Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira
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Primeiro Secretário: Soiimar Sousa de-Nascimento
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Tegundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

Vereador: Getulio Pereira Barbosa Filho

Vereador: Livan Venerando da Costa

Vereador: Edeilson Messias de Sousa
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Vereador: Raimundo Ares Pereira
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