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ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE BURITIRANA DE: POSSE DOS VEREADORES; 
POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL TONISLEY DOS SANTOS 
SOUSA E VICE-PRE FEITO SEBASTIÃO AIRES PEREIRA -  
GESTÃO 2021/2024; ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA DE VEREADORES GESTÃO 2021/2022.

As nove horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte um, conforme 
devidamente aprovado através de Resolução da Câmara de Vereadores, 
instalada na quadra de esporte Elias Bazoga. De acordo com o Artigo 49 da 
Lei Orgânica Municipal, foi iniciado os trabalhos de abertura com a leitura da 
mensagem de Boas Vindas e de Feliz Ano Novo aos presentes neste ato pela 
Sr.a Marceone Margarida. Na coordenação do protocolo o Cerimonialista 
Senhor Francisco Brandão, que na continuidade procedeu a abertura dos 
trabalhos e registrou a importância do Ato, convidando para compor o plenário 
da sessão os vereadores eleitos por ordem alfabética 1. Ernandes da Silva 
Oliveira; 2. Edeilson Messias de Sousa; 3. Getúlio Pereira Barbosa Filho;
4. Jairo Gomes Soares; 5. James Alves de Oliveira; 6. Josimar Nunes da 
Silva; 7. José Ribamar Madeira; 8. Livan Venerando da Costa, 9. Marcos 
Coelho Barbosa; 10.Raimundo Aires Pereira; 11. Solimar de Sousa 
Nascimento. Foi convidado igualmente o Prefeito Eleito Sr. Tonisley dos 
Santos Sousa e sua esposa, o Vice Prefeito Sebastião Aires Pereira e sua 
esposa. Da mesma forma foram convidados para compor a mesa de honra o 
Sr. Ex Prefeito Vagtonio Brandão e sua esposa, o representante da Polícia 
Militar Sargento da Costa, O representante da Igreja Evangélica Pastor Ivo, O 
representante da Igreja Católica Ministro da Palavra Francisco Barbosa, para 
comporem a mesa de honra das autoridades. Como reconhecimento foi 
registrada as presenças dos familiares dos eleitos. Foram registradas ainda as 
presenças do Pai e Mãe do Prefeito Tonisley dos Santos. Para secretariar a 
Sessão Solene foi designado o Vereador Solimar de Sousa. Dando 
prosseguimento foi cantado o Hino Nacional e em Ato Contínuo o Hino de 
Buritirana/MA. Após e de conformidade com disposição Regimental em seu 
Artigo 49, § I o, combinado com a Lei Orgânica Municipal a Presidência desta 
sessão solene cabe ao Vereador mais idoso. Dos eleitos em novembro de 2020 
o vereador mais idoso é José Ribamar Madeira, que foi convidado a presidir 
esta Sessão Solene. O vereador José Ribamar assume a Presidência, faz a 
saudação aos componentes da mesa de honra, Prefeito e Vice Prefeito, colegas 
vereadores e aos presentes. Desta forma manifesta-se o vereador José 
Ribamar; De acordo com a legislação já  citada, assumo a presidência da 
Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Buritirana/Ma com a finalidade 
de dar posse aos Vereadores, Prefeito e Vice Prefeito, eleitos em 15 de 
novembro de 2020; bem como instalar a 7a legislatura da Câmara de 
Vereadores 2021/2024 e eleger a nova mesa diretora da Câmara no biênio 
2021/2022. O Presidente José Ribamar convocou o Vereador Solimar para 
secretariar o ato e de imediato solicitou a leitura de um texto bíblico. O 
Presidente Vereador José Ribamar, solicitou ao secretário a conferência e a 
respectiva entrega do Diploma e declaração de bens dos Vereadores, ficando 
registrado em ata que todos cumnriram rwm



conformidade ao Art. 49, § 3o. Assim com imensa satisfação e de forma áolène,

Presidente da Sessão Solene efetuou a leitura do Juramento conforme 
determina a legislação vigente: “PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA, 
OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE 
ME FOI CONFERIDO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E 
O BEM ESTAR DO SEU POVO”. Assim foi respondido “ASSIM O PROMETO” 
que foi, da mesma forma, efetuado pelos demais Vereadores o juramento 
voltado para as Bandeiras do Brasil, do Estado do Maranhão, do Município de 
Buritirana e do Povo Presente à Sessão Solene. Cumprindo assim as 
formalidades legais foram proclamados empossados os Vereadores de 
Buritirana/Ma à Legislatura 2021/2024. Em grande Júbilo e na forma 

( Regimental, na continuidade o Sr. Presidente José Ribamar, solicitou ao 
secretário a confirmação da entrega do Diploma e das Declarações de Bens do / 
Prefeito Eleito Sr. Tonisley dos Santos Sousa e do Vice Prefeito Sebastião 
Aires Pereira, sendo confirmado o cumprimento deste dispositivo legal. 
Habilitados, desta forma convidou o Sr. Tonisley dos Santos Sousa -  Prefeito 
Eleito e o Sr. Sebastião Aires Pereira -  Vice Prefeito Eleito, que após a leitura
do Juramento conforme prevê o Regimento Interno, confirmaram em posição
de respeito e dignidade “ASSIM O PROMETO”. Desta forma o Presidente da 
Sessão declarou oficialmente empossados o Senhor TONISLEY DOS SANTOS 
SOUSA como Prefeito Municipal de Buritirana/Ma, e o Senhor SEBASTIÃO 
AIRES PEREIRA no cargo de Vice Prefeito do Município de Buritirana, Estado 

o Maranhão, gestão 2021/2024. Homenageando todas as mulheres
presentes foi entregue um ramalhete de flores a Sra. Primeira Dama Weysla 
dos Santos e a Sra. Esposa do Vice Prefeito. Após, o senhor Presidente 
suspendeu a reunião para organização e os procedimentos de praxe para a 
eleição da mesa Diretora da Câmara de Vereadores legislatura 2021/2022. 
Cumprindo assim os procedimentos, foi reiniciada a sessão solene para 
convocação da eleição da mesa Diretora 2021/2022, a começar pelos cargos 
de Presidente, Vice Presidente, 1 "Secretário e 2° Secretário. Conforme o Artigo 
50° da Lei Orgânica Municipal. O Presidente convocou o Vereador Josimar 
Nunes para distribuição das cédulas de votação por ordem nominal conforme 
a chamada. A votação foi secreta e os vereadores votaram sendo chamados 
por ordem nominal em ordem alfabética. Para a contagem dos votos o 
Presidente da Sessão convocou os Vereadores Emandes da Silva e o Vereador 
Josimar Nunes. Realizada a votação e contagem dos votos, foi em seguida 
proclamado o resultado da votação pelo Senhor Presidente José Ribamar 
Madeira, que ficou assim registrado: Presidente da Câmara Municipal de 
Buritirana/MA, Presidente - Vereador JAMES ALVES DE OLIVEIRA. Vice 
Presidente. JOSÉ RIBAMAR MADEIRA Secretário. SOLIMAR DE SOUSA

resultado da eleição acima especificado, o Presidente Vereador José Ribamar 
declarou empossado a mesa Diretora da Câmara de Vereadores de 
Buritirana/MA para o biênio 2021/2022. Na continuidade o Vereador José 
Ribamar, que presidiu a Sessão Solene declarou encerrada a votação para 
escolha da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. Parabenizou os eleitos e 
a todos os Vereadores, desejando sucesso na condução dos trabalhos no 
u onoi  /onoo d™- fím pnnuiHnn r» Presidente eleito Vereador JAMES

iniciou a Cerimônia de posse dos Vereadores eleitos. Inicialmente o Ver»
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ALVES DE OLIVEIRA, para assumir o seu cargo. O Vereador Presi^eíjÜè'SÍ & 
JAMES ALVES, assume com alegria e entusiasmos e agradece aos nc 
colegas por terem conduzido a este tão sonhado e importante cargo e prometeu 
desempenhá-lo com dignidade, respeitando o Regimento Interno, as leis e com 
civismo. Parabenizou a todos e agradeceu a Deus e as pessoas ali presentes 
nesta Sessão Solene. Igualmente registrou os cumprimentos ao Prefeito Tony 
Brandão e ao Vice Prefeito Junior do Sesse. Conforme determinado o Senhor 
Presidente da Câmara de Vereadores suspendeu a reunião para cumprir os 
Atos de transmissão de cargo do Executivo Municipal de Buritirana/Ma, que 
foi registrado em Livro Próprio. Concluído as formalidades de transmissão do 
cargo de Prefeito, foi reaberta a sessão, ou seja a reunião da Câmara de 
Vereadores pelo Presidente, Vereador James Alves. Parabenizou a todos e com 
honra registrou a Posse formalizada com a transmissão de cargo do Executivo 
Municipal. Homenageou todos os Ex. Vereadores presentes, homenageou o 
Ex. Prefeito Antônio do Leque, homenageou o sua família em nome de sua 
Mãe, homenageou sua Esposa, e também o Ex Prefeito de Buritirana, Sr. 4 
Vagtonio Brandão e a Primeira Dama Sra. Meire Brandão, pelos relevantes v 
serviços prestados, quando investidos dos seus respectivos cargos, 
entregando uma placa em honra ao Mérito e Flores às mulheres. Na sequência 
Convidou os líderes de bancada dos partidos para fazerem uso da palavra: » 
Vereador Solimar de Sousa, representante da bancada do PDT. O Vereador 
James Alves, representante da bancada do Partido Republicano; O Vereador j 
Edeilson Messias representante da Bancada do PTB. Todos agradeceram a 
Deus e ao Povo de Buritirana pelo o sucesso na última eleição, desejando ao 
Prefeito Tony Brandão sucesso na sua gestão. Na Continuidade foi convidado 
pelo Presidente da Câmara o Senhor Vice Prefeito Junior do Sesse, que r  
pronunciou-se externando a sua mensagem com otimismo e certeza que 
Buritirana fez a escolha certa, transmitiu também com muita alegria 
enaltecendo a família de cada Buritiranense. O Presidente convidou para fazer 
uso da palavra o Prefeito Tonisley dos Santos Sousa, que saudou a todos em 
nome de Nosso Criador e Arquiteto do Universo, Deus, agradeceu todo apoios 
recebido, agradeceu ao Ex. Prefeito Vagtonio Brandão, pela confiança de 
entregar tamanha responsabilidade em suas mãos, agradeceu seus Pais pela 
Vida, sua esposa e filhos pelo apoio e compreensão da importância de sua 
vitória à continuidade do desenvolvimento de Buritirana, implantado na 
gestão de Vagtonio Brandão, e por último ao Povo que de maneira soberana o 
elegeu ao cargo de Prefeito do Município de Buritirana/Ma na legislatura 
2021/2024, destacou de maneira especial o Legislativo e os Partidos Políticos 
da sua Coligação. Falou que hoje é dia de agradecimentos, o fazendo dè 
maneira entusiasmada a todos os que contribuíram para que o dia de hoje 
fosse realidade. De forma firme fez uma convocação para a continuidade do 
desenvolvimento e que de forma honrosa quer garantir melhoria da qualidade 
de vida a todos os Buritiranenses. Afirmou que os valores dos quais vai 
objetivar na sua gestão são; o trabalho duro e honesto, coragem e lealdade, 
paciência e tolerância. São esses os valores que vão orientar o nosso Governo. 
Agradeceu de coração a todos e desejando um feliz Ano Novo, encerrou suas 
palavras. Ao finalizar foi saudado por todos os presentes e desejou a todos um 
FELIZ ANO NOVO. Para usar da palavra, o Presidente convidou o Vice 
Presidente da Mesa Vereador José Ribamar Madeira para assumir a direção 
da Mesa durante o seu pronunciamento. O vereador Presidente James Alves
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colegas Edis, elegendo -  o como Presidente da Câmara de 
Buritirana/Ma e que cumprirá com zelo e responsabilidade o cargo, 
e cumprimentou a todos em especial ao Ex. Prefeito Vagtonio Brandão, sua 
família e também ao Prefeito Tony Brandão e seu Vice Prefeito Junior do Sesse, 
desejando êxito na gestão do Município e não podendo deixar de convidar o 
amigo e líder político Vagtonio Brandão, a quem teve o privilégio de ser seu 
Vice Prefeito na Gestão passada para também fazer uso da palavra, neste 
momento tão especial para todas as famílias de Buritirana. O Ex Vice Prefeito 
e agora Vereador James Alves passa a palavra para o agora Ex. Prefeito 
Vagtonio Brandão. Vagtonio inicia sua fala agradecendo a Deus e ao Povo de 
Buritirana, faz uma prestação de contas de sua gestão, e agradeceu a toda 
sua equipe de governo e desejou ao Prefeito Tony Brandão êxito na sua 
Administração, finalizando com um grito de FELIZ ANO NOVO. Reassumindo 
o cargo, o Presidente, Vereador James Alves, convocou a todos os Vereadores 
para a primeira reunião Ordinária da Câmara de Vereadores de Buritirana/Ma 
para o dia 15 de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às 9:00 horas ^ 
nas dependências da Câmara Municipal de Buritirana/Ma, conforme o Artigo 
43° da Lei Orgânica Municipal de Buritirana/Ma, ressalvando, convocação 
Extraordinária motivada pelo Poder Executivo ou pela Mesa Diretora, com 
objeto de interesse relevante do Município de Buritirana/Ma. Nada havendo 
mais a tratar, foi solicitado a lavratura da Ata desta reunião, que após lida, 
discutida e aprovada é assinada pelos Senhores Vereadores, Prefeito 
Municipal, Vice Prefeito Municipal. Eu, João Menezes, lavrei a presente Ata. 
Buritirana/Ma, aos 01 de janeiro de 2021.

Alves de Oliveira
Presidente Vice Presidente
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Solimar de Sousa Nascimento 

1° Secretário
Emandes da Silva Oliveira 

2° Secretário

Raimundo Aires Pereira 
Vereador/PDT

Jairo gomes Soares 
Vereador/PDT

Josimar NjàftesMa^Silva 
Vereador / Republicanos

Ison Messias de Sousa 
Vereador/ PTB
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Vereador/PTB

Tonisley dos Santos Sousa
Prefeito

Getúlio Pereira Barbosa Filho 
Vereador/PTB

Sebastião Aires Pereira


