
ESTADO DO MARANHÃO 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
CNPJ: N° 01.639.795/00001-45

ATA DA QUIQUAGÉSSIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINARIA REALIZADA NO 
DIA SETE DE NOVEMBRO DO ANO 
DE 2022 SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR JOSE RIBMAR MADEIRA.
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Ao dia sete de novembro 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”,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 ordinária.Após 
verificar no livro de presença o quórum necessário à abertura dos trabalhos 
Legislativos e conforme registro no livro de presença, conforme registro no livro 
de presença. Os vereadores que estavam presentes;Jose de Ribamar 
Madeira presidente em exercício;Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara); Ernandes da Silva Oliveira( Segundo 
Secretário)Josimar Nunes da Silva;Jairo Gomes Soares;Raimundo Ares 
Pereira (Breguede) Marcos Coelho Barbosa;Livan Venerando da 
Costa;Getulio Pereira Barbosa Filho.Neste momento o presidente em 
exercício convida Vereador Jairo Gomes Soares a fazer a leitura Bíblica que 
leu no livro salmo 143. Em seguida vereador Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara); pede a dispensa a leitura da ata anterior, que 
foi colocada em votação e aprovada por todos os vereadores que estavam 
presentes. Logo após o presidente autoriza assessor jurídico da câmara Dr. 
João Menezes usa a tribuna para ler relatório do PARECE da COMISSÃO 
ESPECIAL PARLAMENTAR DE INQUEIDO (Presidente: Marcos Coelho 
Barbosa ;Relator Josimar Nunes da Silva; Membro: Livan Venerando da 
Costa;Getulio Pereira Barbosa Filho;Jose de Ribamar Madeira ). “Dispõem 
sobre o envolvimento do vereador Edeilson Messias de Sousa, em acidente 
automobilístico ocorrido na Av.Pedro Neiva de Santana, do qual teve como 
vitimas Rosangela Oliveira Nunes e Soraia Nunes Tavares”.Depois de lida o 
PARECER do relatório o presidente coloca em votação e aprovada por todos 
os vereadores que estavam presentes.Posteriormente se inicia o período de 
falas e o presidente autoriza vereador Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara); a usa a tribuna que cumprimenta a 
todos.Iniciou sua fala destacando futebol de nosso município agora com 
campeonato sub13 sendo realizado pela primeira vez em nosso município e 
parabenizou o prefeito Tony Brandão pelo grande incentivo desta 
categoria.Também destacou as eleição para nova diretora da presidência da 
câmara municipal de Buritirana que será realizado no dia 05 de Dezembro e
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apresentou dizendo que seu nome esta a disposição na corrida para 
presidência desta casa caso os senhores vereadores concordarem.Em seguida 
agradeceu a todos pela oportunidade que foi concedida.Logo após o 
presidente autoriza vereador Marcos Coelho Barbosa a usa a tribuna que 0 
cumprimenta a todos.Inicia sua fala dizendo que retira seu nome para 
concorrer a candidato da presidência da câmara desta casa e disse mais ainda 
que vota em qualquer um dos vereadores que concorre a presidência desta 
casa que seja a vontade da câmara.Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida. E em seguida o presidente autoriza o vereador 
Raimundo Ares Pereira a usa a tribuna, que cumprimentou a todos os 
presentes dizendo que esta muito fez por mais uma sessão.Também destacou 
sobre as sessões que neste segundo semestre a câmara não tem muitas 
sessões devido muito feriados e falou também sobre as eleições da 
presidência da câmara dizendo também e pré candidato desta casa.Em 
seguida agradeceu a todos pela oportunidade que foi concedida.Logo em 
seguida o presidente Jose de Ribamar Madeira presidente em exercício 
que declamou falando,por não haver mais nada em pauta a ser tratado na 
sessão solene o Presidente agradeceu a presença de todos, declara encerrada 
a sessão. E eu Solimar Sousa do Nascimento 1o Secretario lavrei o presente 
ata que será assinada por mim e quem de direito.
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Presidente: James Alves

Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira
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Primeiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento

4 ° __•-___ ___________ ______ __________________________
Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

Barbosa Filho
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ereador

Vereador: Livan Venerando da Costa
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it DATA: Oil L.I.J.

Vereador: EdeUson Messias de Sousa 

Vereador: Raimundo Ares Pereira

Barbosa Coelho

Josimar Nunes da SilvaVereador:

Vereador: Jairo Gomes Soares
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