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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 

II A P R O V A D O  1 D|A q u a t r o  de a b r i l  do a n o  de
j!  DATA:JJ_^On^2£^|i 2022 SOBRE PRESIDÊNCIA DO
^  Ase:--------  ^  VEREADOR JAMES ALVES DE
C— ' *—  -  OLIVEIRA.

Ao dia quatro de abril do ano dois mi! e viníe 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 a sessão ordináriaApós 
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 ASves (presidente da câmara)Jose de Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmara);Josimar Nunes da Silva;Jairo Gomes 
Soares;Raimundo Ares Pereira (Breguede);Ernandes da Silva Oliveira( 
Segundo Secretário) Getulio Pereira Barbosa Filho; Livan Venerando da 
Costa;Marcos Coelho Barbosa,Neste momento o presidente convida pastor 
Congregacionaí Evangelista João Pereira da congregação Nova de Paz a 
fazer a leitura Bíblica que leu no livro no saimo 119v5 que trouxe uma palavra 
de animo a todos e na oportunidade fez um convite aos parlamentares de 
uma grande cruzada evangeíística na congregação Nova Sião da igreja 
evangélica Assembléia de Deus COMADESMA de Buritirana e no final dez 
uma oração a todos os presentes.Em seguida o vereador Jose de Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmara)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 ieitura de uma INDICAÇÃO de n°090/2022 que trata-se”Solicitação de 
reforma do telhado da escola Unidade Escolar Santa Luzia no Pov. Olho 
D”água.Indicação de autoria dos Vereador Ernandes da Silva Oliveira.Que 
depois de lida é colocada em Votação e aprovado por todos os vereadores que 
estavam presentes.Em seguida a secretaria continua a !er mais INDICAÇÕES 
de n°091/2022 que trata-se Solicitação de reforma do telhado da escola 
Unidade Escoiar Edson Lobão no Povoado Jenipapo.Indicação de autoria dos 
Vereador Ernandes da Silva Oliveira.Que depois de Sida é colocada em
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Votação e
presentes. Posteriormente o presidente autoriza a secretaria a fazer a ieitura 
mais uma INDICAÇÃO de n°092/2022 que trata-se”Solicitação de três bueiro 
em três pontos na estrada que liga povoado Padre Josimo a MA122. Indicação 
de autoria dos Vereador Raimundo Ares Pereira (Breguede)j.Que depois de 
lida é colocada em Votação e aprovado por todos os vereadores que estavam 
presentes. Logo em seguida o presidente autoriza vereador GetuSio Pereira 
Barbosa Filho a fazer uma INDICAÇÃO verbal de n°093/2022 que trata-se 
“Solicitação de reparos nas estradas vicinais destas localidades de Padre 
Josimo, Matinha,Barraca e Centro do Raimundão”.indicação de autoria dos 
Vereador Getulio Pereira Barbosa Filho;.Que depois de lida é colocada em 
Votação e aprovado por todos os vereadores que estavam presentes. Logo 
após se inicia o período de falas e o presidente autoriza o Vereador Livan 
Venerando da Costa a usar a tribuna que cumprimentou a todos.Inicia sua faia 
pedindo uma solicitação de reparos na estrada do cemitério de Varjão dos 
Crentes,porque inverno castigou muitas a estrada e as pessoas estão 
impossibilitada de enterrar seus entes queridos passando por essa estrada. A 
situação esta tão delicada que as pessoas estão passando pela uma estrada 
particular de uma fazenda para chegar até cemitério.Peço ao prefeito que 
levem as maquinas para consertar a estrada,Em seguida agradeceu a todos 
pela oportunidade que foi concedida.Logo após o presidente autoriza o 
Vereador Getulio Pereira Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a 
todos.Iniciou sua faia para fazer um requerimento verbal para povoado Padre 
Josimo solicitando enpiçarramento nas rua da comunidade.Agradeceu a todos 
pela oportunidade. Logo em seguida presidente autoriza o Vereador Raimundo 
Ares Pereira a usar a tribuna que Cumprimentou a todos. Iniciou sua faia 
sobre as estrada vicinais que a chuva tem feito grandes estrago neste inverno 
e falou sobre a INDICAÇÃO de n°092/2022 que írata-se”Solicitação de três 
bueiro em três pontos na estrada que liga povoado Padre Josimo a MA122 que 
vai melhor muito a estrada evitando grandes voiume de águas nas estradas 
vicinais desta localidade.Posteriormente o presidente autoriza vereador Jairo 
Gomes Soares a usa a tribuna que cumprimenta a todos. Inicia sua fala 
destacando sobre as obras de Tony Brandão no inverno e diz que todo 
colograma dos próximos meses do poder executivo esta pautada sobre a 
recuperação das estradas vicinais do município.Agradeceu ao prefeito Tony 
Brandão pela conquistas de obras que tem acontecido em nosso município 
através do governo estatuai.Em seguida agradeceu a todos pela oportunidade 
que foi concedida. Em seguida o presidente autoriza veréadorJErnandes da 
Silva Oliveira a usa a tribuna que cumprimenta a t o d o s . f a z . ;,spy.s
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agradecimentos pelas indicações aprovado peios coiegas vereadores.Também 
enfatizou os esforços do secretario de Infraestrutura Ciran Santos e diz que a 
secretaria tem desempenhado um bom trabaiho e falou que no momento das 
grandes fortes chuvas a secretaria fica impossibilitadas de fazer grandes obras 
de recuperação destas estradas ate as chuvas parar e ate então as maquinas 
fazer o trabalho de recuperação.Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida.Posteriormente o presidente autoriza assessor 
jurídico da câmara Dr. João Menezes usa a tribuna que cumprimenta a 
todos.Inicia sua fala explicando aos vereadores sobre o funcionamento das 
comissões que tramita projetos e diz que os presidentes de comissões devem 
informa a secretaria o horário das reuniões para discutir sobre regimento 
interno da câmara que esta em tramitação nas comissões da casa.Falou que 
tramita nesta casa de lei um processo parlamentar de investigação,projeto de 
lei que trata sobre o quadro que fixa o valor do salários dos servidores da 
câmara e também a reforma do regimento interno da câmara,e é necessário 
informar aos nobres vereadores que os serviços das comissões é de obrigação 
dos vereadores,com essa falta fica a responsabilidade do presidente em cobrar 
as reuniões constar no livro ata,e registra os ocorridos no livro da 
comissão.Continuou explicando para os vereadores sobre o dever dos 
membros destas comissões.Em seguida agradeceu a todos pela oportunidade 
que foi concedida. Em seguida o presidente, não havendo mais nada a tratar 
em nome de Deus declaro encerrado a sessão. E eu Ernandes da Silva 
Oliveira(Segundo Secretário) lavrei o presente ata que será assinada por 
mim e quem de direito.
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Presidente: James Alves

-s -ô
Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira

3 ° ----------------------------------------------------------------------------------------
Primeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento
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Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;
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Vereador:Raimundo Ares Pereira
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Vereador:Livan Venerando da Costa
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Vereador:Jairo Gomes Soares

Vereador: Getulio Pereira Barbosa Filho

Vereador:Edeilson Messias de Sousa

Nunes da Siiva
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