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ATA DA SESSÃO ORDINARIA 

REALIZADA AOS VINTE E TRES DIAS 

DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 

SOBRE PRESIDÊNCIA DA SENHORA 

LAENE VENERANDO DA COSTA. 

 Aos vinte e três dias do mês de setembro 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: GYEDRE MATOS BARBOSA; JOAQUIM ALBINO COSTA; JOSÉ DE 

RIBAMAR MADEIRA; JERRY ADELMO PEREIRA BARBOSA; SEBASTIÃO 

AIRES PEREIRA; SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; WILAS SILVA 

ALMEIDA; VALMIR PEREIRA LIMA E LAENE VENERANDO DA COSTA. 

Posteriormente a Presidente convida o Vereador SOLIMAR DE SOUSA DO 

NASCIMENTO a fazer a leitura Bíblica que leu no livro de Deuteronômio; capitulo 

31 versículo 06. Logo após a presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura da 

ata anterior, que depois de lida e colocada em votação e aprovada por todos os 

vereadores. Em seguida a presidente autoriza a secretaria a ler o projeto de Lei 

nº.002/2019 que Altera dispositivo da Lei Orgânica do Município para fixa o 

número de Vereadores da Câmara Municipal de Buritirana-MA. O projeto é 

colocado em votação em segundo turno, conforme determina do município de 

Buritirana-MA, e regimento interno da Câmara Municipal que é aprovado ´por 

todos os vereadores. Consequentemente a presidente autoriza a secretaria a 

fazer a leitura de três indicações: que são: a de nº 033/2019. Que trata – se: A 

Recuperação das ruas da vila do campo em Varjão dos Crentes Buritirana-MA a 

de nº 034/2019 que trata-se: Construção de Posto de saúde no assentamento 

Padre Josimo Buritirana-MA. E a de nº 035/2019 que trata-se: Recuperação e 

Empiçarramento das ruas 3,4 e 5 do Alto Bonito Buritirana-MA. Todos de Autoria 

do Vereador Jerry Adelmo Pereira Barbosa; Que depois de lido foi colocado em 

votação e aprovado por todos os vereadores que estavam presentes. Logo após 

começa o período de fala, e a Presidente convida o vereador WILAS SILVA 

ALMEIDA a usar a tribuna, que cumprimentou a todos e disse: Quero aqui 

agradecer a todos os vereadores pela a aprovação do requerimento, solicitando 

pela segunda vez um quebra mola que fica entre a igreja católica e a escola na 

comunidade de Ingarana. E justamente os membros, moradores de Ingarana 

estão aqui trazendo este abaixo assinado reforçando o pedido a importância e a 

necessidade de ser construído o mais rápido possível um quebra naquela 

comunidade. E em vista que os beneficiados não vão ser só a comunidade de 

Ingarana mas também as outras, como Centro dos Machados, Tabuleirão I e 

outras propriedades que tem naquela região, Então isso seria bom para todo 
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mundo. Então agradeço aos vereadores e reforço o pedido para que seja feito o 

mais rápido possível a construção do quebra mola. Voltando aqui um pouco para 

registrar o projeto de Lei que acabou de ser aprovado as 11 vagas que é a 

mudança de 9 para 11, o número de vereadores de Buritirana-MA. É importante 

tanto para nós hoje como vereadores, como aqueles que tem pretensão em ter 

uma vaga aqui nesta casa. Eu confesso que inicialmente eu tinha um pouco de 

Receio com Relação a isso, mas conversando com os vereadores chegamos ao 

bom censo que seria importante. E quero aqui também fazer um pedido, nós 

devemos conversar com vossa excelência senhora presidente e os vereadores, 

devido nós estarmos aumentando a quantidade de vereadores para esta casa, 

teremos também que pensar em uma forma de ampliar este ambiente para que 

a gente possa ter um espaço melhor tanto para os vereadores que irão ingressar 

a esta casa como para as pessoas que vem nos visitar e prestigiar nas sessões. 

Esse é um ponto que nós devemos sentar e ver essa ideia de ampliar esse 

espaço. Agradeceu e Encerrou suas palavras. Em seguida a presidente autoriza 

o vereador Joaquim Albino Costa a usar a tribuna que cumprimentou a todos 

e disse: Quero que todos venham mas vezes   a nossa casa de Lei. Para que 

vocês vejam o nosso trabalho, que a gente trabalha em prol da nossa cidade de 

Buritirana-MA. E dizer Também a todos que vieram fazer o trabalho do cartório 

Eleitoral, que tiveram disposto aqui durante 30 dias, graças a Deus que o cartório 

alcançou a meta de 70% dos títulos recadastrada na biometria. E aqui 

parabenizar a nossa cavalgada do Padre josimo foi muito boa graças a Deus. E 

só lembrando   que a Biometria continua no cartório de João Lisboa – Ma e as 

pessoas que ainda não fizeram que se dirijam até lá que com certeza eles vão 

atender as pessoas que forem fazer título ou a Biometria.  Agradeceu e encerrou 

suas palavras. Em seguida a presidente autoriza o vereador José de Ribamar 

madeira a usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse:  Quero dizer mais 

uma vez a respeito das 11 vagas, muitas pessoas acham que aprovamos por 

que estamos com medo de não se eleger, mas não e bem assim, nós aprovamos 

porquê e uma lei. A cidade com mais de 15 mil Habitantes tem que ser 11 vagas! 

Então são duas oportunidades que está tendo a mais.  Porque nós pode não 

ganhar, mas vai ganhar 11 vereador aqui dentro dessa casa, não vai ter negócio 

de aumentar dinheiro, o dinheiro dos nove vai ser dividido para os 11, muita 

gente acha que não é ‘mais é desse jeito, vai ser a mesma despesa que está 

tendo hoje na câmara com os 9, vai ter com os 11 vereadores. Nós ainda vamos 

é perder um pouco, porque vai tirar do nosso para os dois a mais que vão 

aumentar. Então eu quero que todos fiquem sabendo que é assim, nós 

aprovamos porque é a lei, nós vereador somos muitos criticados, mas muitos 

querem o nosso Lugar. Agradeceu e Encerrou suas palavras. Em seguida a 

Presidente autoriza o Vereador Jerry Adelmo Pereira Barbosa. Que 

cumprimentou a todos e disse: quero aqui falar sobre a cavalgada do Padre 

Josimo, uma grande cavalgada graças a Deus sem nenhuma confusão, 
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parabenizar a organização e os demais que ajudaram e apoiaram o evento. Que 

é um evento que cada ano está crescendo pondo também que eles se 

preocuparam com a segurança. Também falar sobre as 11 vagas. A constituição 

Federal diz: A partir de 15 mil Habitante pode ser 11 vagas, desde a eleição 

passada já poderia ser 11 vagas. Ai vocês perguntam: vai gerar despesa no 

Município? NENHUMA. Esta casa sobrevive de receita ela vive numa receita de 

5% se o município hoje a recardar 100 mil ela recebe 5, se amanhã receber 150 

mil vai receber dois mil e quinhentos, esses 2500 é dividido para pagar 

funcionário. Isso quando cai a receita cai o salário dos 9 vereadores, como vai 

aumentar para 11 vai dividir para os 11. Ai tem muita gente que fala vereador 

ganha sem trabalhar quem diz isso não sabe o trabalho de um vereador, porque 

eu tenho quatro mandato, vereador José de Ribamar, Vereador Valmir, Vereador 

Solimar tem dois; Vereador Joaquim, nos segue todos junto aqui.  Porque um 

Vereador tem esse tanto de mandato?  Porque ele tem preocupação com a 

nossa comunidade e com a nossa cidade de abastecer um carro, de levar o povo 

em imperatriz, buscar uma funerária, porque isso é um ato político um ato de ser 

humano e de humildade, vamos sair desta câmara e assim vai continuar, porque 

nossa cidade é pequena todos se conhecem, todos sabe onde eu moro, nós 

fazemos nosso trabalho aqui e fazemos em casa no dia a dia. Mas agradeço a 

Deus por ter mim dado esse tanto de mandato. Agradeço o povo dessa cidade 

e fico muito honrado em poder hoje está ajudando aumentar essas vagas. 

Agradeceu e encerrou suas palavras.  Consequentemente a presidente autoriza 

o vereador Solimar de Sousa do nascimento a usar a tribuna que cumprimento 

a todos e disse:  Quero aqui pedi a presidente e fazer essa indicação para colocar 

uma placa de identificação com o nome do povoado Ingarana logo ali na entrada.  

E aproveitando aqui quero pedir um requerimento verbal pedindo a continuidade 

da construção do posto do povoado Saramandaia que está parada e precisa ser 

terminada.  E pedir a senhora presidente para ver como é que está a questão 

dos requerimentos, porque a gente entra com os requerimentos daqui da 

câmara, manda para secretaria mas tem que saber se está chegando até o 

prefeito o pedido do vereador. Quero que analise e veja isso é muito importante.  

Agradeceu e encerrou suas palavras. E a Presidente sem mas nada para o 

momento em nome de Deus e das Leis do País declarou Encerrada a Sessão. 

E eu Jerry Adelmo Pereira Barbosa 1° Secretario lavrei a presente ata que será 

assinada por mim e quem de direito! 

  

  

 


