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ATA DA SESSÃO ORDINARIA 

REALIZADA AOS TRINTA DIAS DE 

SETEMBRO DO ANO DE 2019 SOBRE 

PRESIDÊNCIA DA SENHORA LAENE 

DA COSTA VALE. 

 Aos trinta 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:   JERRY ADELMO PEREIRA BARBOSA; SEBASTIÃO AIRES PEREIRA; 

SOLIMAR DE SOUSA DO NASCIMENTO; WILAS SILVA ALMEIDA; VALMIR 

PEREIRA LIMA E LAENE DA COSTA VALE. Posteriormente a Presidente 

convida o Vereador Jerry Adelmo Pereira Barbosa; a fazer a leitura Bíblica que 

leu no livro de 2º Pedro 1 e 3. 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 o Jurídico 

Dr. João Menezes a fazer a leitura de projeto de Lei parlamentar N°079/2019; 

Projeto de autoria do vereador Solimar de Sousa do Nascimento, subscrito 

pelos vereadores Sebastião Aires Pereira; Jerry Adelmo Pereira Barbosa; Wilas 

Silva Almeida Laene da Costa Vale e Valmir Pereira Lima. Que trata-se: Institui 

o dia Municipal de prevenção e Combate a Depressão. Que depois de lido é 

colocada em votação e aprovado por todos os vereadores que estavam 

presentes. Em ato continuo o Vereador Solimar de Sousa do Nascimento pede 

a dispensa das comissões da justiça e redação que é colocado em votação e 

aprovado por todos ao vereadores presentes. Em seguida começa o período de 

fala e a presidente autoriza o vereador Sebastião Aires Pereira- A usar a tribuna 

que cumprimentou a todos e disse:  Quero registrar a grande festa da Igreja, da 

Assembleia de Deus que o Povoado Varjão dos Crentes, realizou nesse final de 

Semana  não estive como comparecer no domingo, mas no Sábado estava 

presente Eu, vereadora Laene, Vereador Valmir, Vereadora Gyedre e 

percebemos a grandiosidade do evento, e quero registrar a gratidão pelo convite 

que o Pastor Paulo nos fez, e a Câmara fica grato por estar fazendo parte de um 

evento Litigioso daquela grandiosidade. Quero comentar um pouco em relação 

ao vereador Jerry na fala da sessão Passada, quando ele falou em questão do 

projeto das 11 vagas, chegou numa parte que mim chamou atenção, Vereador!  

Pelo fato de ser público e somente por ter contato direto com a população a 

gente recebe muitas críticas, algumas é da vida públicas que tem que estar 

preparado para ouvir e outras vezes, algumas são injustas. Todos os nove 

vereadores cada um faz o seu trabalho de acordo com as condições que tem, 

uns mais e outros menos. E às vezes recebemos algumas críticas em relação à 
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postura que os vereadores têm na Câmara, porque, algumas pessoas 

estranham, mas a câmara foi constituída justamente para isso, para fazer o 

Município andar e todos são conhecedores do trabalho dos vereadores, Em uma 

cidade do poste de Buritirana ele é mais voltado para o Assistencialismo,  

exercemos o nosso trabalho atendendo as pessoas, os pais de família, 

realizando visitas dentro daquilo que está ao nosso alcance, sabemos que não 

é fácil, as vezes nem o próprio Município que recebe para isso não dá conta. E 

quero falar ao vereador Solimar, reconheço a sua inteligência de ter elaborado 

esse projeto com uma data muito importante aonde dentro desse trabalho de 

vereador que exercermos, corremos muito atrás de consulta para adolescente, 

pessoas de idade com problema psicológico que geralmente é diagnosticado 

com início de depressão e isso leva a outras doenças.  Aproveitando também 

aqui, vereador Solimar, na fala passada eu achei interessante quando você exige 

um pedido ao prefeito que continuasse a obra do Povoado Saramandaia, eu 

quero estender também minhas palavras e pedir se fosse possível que desse 

uma olhada para todas as obras que estão paradas, a obra do açude ela continua 

a muito tempo parada, se dá uma observada no  Portal transparência lá tem um 

valor muito alto de recurso, tem a outra obra no Parque de exposições que em 

2016 teve um reparo de 300 mil reais e até então continua parada. Ficam aqui 

registrado minhas cobranças e meus elogios. Agradeceu e Encerrou suas 

Palavras. Posteriormente a presidente autoriza o vereador Solimar de Sousa do 

Nascimento: A usar a tribuna que cumprimentou a todos e disse:  Quero 

agradecer aos colegas vereadores em aprovar esse projeto de Lei, Que Institui 

o dia Municipal de Combate a Depressão, que vai ser realizado todo dia 16 de 

setembro eu fico muito grato por isso. Parabenizar ao Prefeito Vagtônio Brandão 

pelo evento esportivo que teve esse final de semana, e fez a entrega de 20 

uniformes aos nossos esportista depositando seu carinho e seu respeito assim 

também como todas as áreas do nosso Município o prefeito tem feito o bem para 

o povo.  E em nome da Câmara de vereadores deixar o nosso sentimento ao 

nosso amigo Paulinho, Secretário de Esportes pela perca do seu irmão chamado 

Cesar que Deus possa confortar o coração dele e de toda família deixo aqui 

registrado o nosso sentimento. Agradeceu e Encerrou suas Palavras. Logo Após 

a presidente autoriza o contador Carlos Magno, a fazer a Audiência Pública do 

Município Referente as metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2019.  E a 

presidente sem mas nada para o momento agradeceu a presença de todos 

presente no plenário e em nome de Deus e das Leis do País, declarou encerrada 

a sessão. E eu Jerry Adelmo Pereira Barbosa 1º Secretario lavrei a presente ata 

que será assinada por mim e quem de direito. 

 


