
ESTADO DO MARANHAO 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
CNPJ: N° 01.639.795/00002-45

CÂMARA DG V&REAfíORSS
B U R ITIR A N Aísr*po txs v

j| a p r o v a d o
DATA: J ?  / ) 1  / J f n J
Ass: .

ATA DA QUINQUAGESIMA SEXTA 
SESSÃO ORDINARIA REALIZADA NO 
DIA VINTE E UM DE NOVEMBRO DO 
ANO DE 2022 SOBRE PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR JAMES ALVES.

Ao dia vinte e um de novembro do ano dois mil e vinte e dois 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;Os vereadores que 
estavam presentes; ;James Alves (presidente da câmara) Jose de Ribamar 
Madeira; 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); 
Edesilson Messias de Sousa;Livan Venerando da Costa;Getulio Pereira 
Barbosa Filho.Neste momento o presidente passa a presidência vereador 
Jose de Ribamar Madeira; (vice presidente da câmara) que autoriza o 
vereador James Alves (presidente da câmara) a fazer a leitura Bíblica que 
leu no livro de Salmo 100 e em seguida agradeceu a Deus pela oportunidade, 
que logo após o vice presidente retorna a presidência ao vereador James 
Alves.Logo após o presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura das atas da 
Qüinquagésima quarta e Qüinquagésima quinta sessão ordinária,que depois 
de lida é colocada em votação e aprovada por todos os vereadores que 
estavam presentes. Posteriormente o presidente autoriza assessor jurídico da 
câmara Dr. João Menezes usa a tribuna a ler PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°02/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022. EMENTATixa a data para a 
Renovação da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 da Câmara Municipal de 
Buritirana/Ma.Que depois de lida é colocada em votação e aprovada por todos 
os vereadores que estavam presentes. Logo em seguida o presidente autoriza 
a secretaria a fazer a leitura do Projeto de lei N° 001/2022 que trata-se “ 
Redefine a Estrutura Administrativa e Fixa os Vencimentos dos 
Servidores da Câmara Municipal de Buritirana/Ma e dá Outras 
Providencias.Que depois de lida é colocada em votação e aprovada por
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unanimidades por todos os vereadores da câmara municipal de Buritirana.Em 
seguida presidente comunica a todos que a eleição para nova mesa diretora 

tserá realizada no próximo segunda feira as 9:00 da manha.Acrescentou 
dizendo que agradece a Deus pela oportunidade de esta dois anos a frente da 
jpresidência da câmara de Buritirana e disse que só tem agradecer pelo grande 
faprendizado.Também fez seus agradecimentos a todos os colegas vereadores 
le a mesa diretora como vereador Solimar de Sousa do Nascimento (primeiro 
tsecretário da câmara) e Jose de Ribamar Madeira; (vice presidente da câmara) 
jtambém assessor jurídico da câmara Dr. João Menezes pelas orientações 
jjurídicas desta casa e todo quadro de funcionários.Destacou a parceira ao 

iaaEBdáfcSwJbrefeito Tony Brandão pelo grande trabalho que vem fazendo em todo 
município e em especial ao tanque que já tem feitos grandes obras nesta 
localidade como quase 100% das ruas asfaltadas em todas as áreas de saúde 
e na educação. Logo após se inicia o período de falas e o presidente autoriza o 
Vereador Jose de Ribamar Madeira; (vice presidente da câmara) a usar a 
tribuna que cumprimentou a todos.Iniciou sua fala dizendo sobre a perca 
irreparável de dona Maria de Jesus Campeio dos Santos e disse que era uma 
grande amiga que prestou um grande serviço a nossa cidade como inferneira 
que realizou muitos partos de muitas mulheres nos anos 70,80 e ate início dos 
anos 90.Quero dizer a família Campeio que esta mulher vai fazer muita falta 
para nós e acrescentou que ela foi esposa de vereador ainda por João Lisboa e 
prestando serviço a toda nossa comunidade,aqui deixou registrado minha 
homenagem. Também falou sobre a eleição para mesa diretora da câmara no 
próximo dia 28 de Novembro,disse que esta aqui para colaborar seja quem for 
presidente e disse que é amigos de todos acrescentou dizendo que nunca 
prejudicou ninguém nesse município, mas pelo contrario, mas sim ajuda que já 
foi ate vaiado nesta casa por aprovar prestações de contas de outros prefeitos 
por entender de esta ajudando,porque todos ajudaram pelo municípios. Em 
seguida agradeceu a todos pela oportunidade que foi concedida. Em seguida 
presidente autoriza o Vereador Edesilson Messias de Sousa a usar a tribuna 
que cumprimentou a todos.Iniciou sua fala fazendo seus agradecimento aos 
colegas vereadores e compreensão em relação a sua ausência por questão de 
saúde e hoje de forma espacial que esta fechando um ciclo na presidência 
desta casa e disse que esta de parabéns pela condução neste dois anos,disse 
que foi um presidente que conseguiu de ter uma serenidade de ouvir e tratar a 
todos aqui de forma igual tanto de situação como de oposição.Tivemos anos 
sem confusão nesta casa, e falou ainda quem for assumir a presidência 
também tenha essa sabedoria.Também deixou uma ressalva que esta casa de 
leis tivesse mais um pouco de liberdade e autonomia no trabalho na gestão
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municipal,disse que são poderes independente, mas isso não significa que a 
gestão não esteja trabalhando,mas é no sentido de atendimentos nos 
requerimentos desta casa que não foram atendidos pelo prefeito.Disse que 
prefeito faz um trabalho muito bom, mas não tem cada atenção aos 
requerimentos e caminhamento desta casa e que neste novo biênio fosse mais 
reconhecido dentro da harmonia.Em seguida agradeceu a todos pela 
oportunidade que foi concedida.Logo após presidente autoriza o Vereador 
Getulio Pereira Barbosa a usar a tribuna que cumprimentou a todos.Iniciou 
sua fala fazendo seus agradecimento e disse que presidente James Alves esta 
de parabéns pela condução neste dois anos e disse que já acompanhou seu 
irmão Jerry por quatro mandato nesta casa como vereador,mas não tinha visto 
a esta forma do presidente em trabalhar em harmonia com todos e com 
sabedoria e disse que você nos representou como presidente e disse que tem 
nosso respeito.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.Iniciou sua 
fala destacando a falecimento de dona Maria de Jesus Campeio dos Santos 
como pessoa também se destacou em sua função na igreja católica fazendo 
grande serviço na obra de Deus nesta cidade e descreveu varias historias 
testemunhou varias delas e deixou seu legado com 75 anos neste lugar e 
assim vereador registrou sua homenagem.Posteriormente o presidente autoriza 
vereador Jairo Gomes Soares a usa a tribuna que cumprimenta a todos. Inicia 
sua fala agradecendo a Deus pela colegas vereadores todos esta com saúde e 
desejando a paz de Deus com todos.Também destacou pelo belíssimo 
trabalho que tem feito nesta casa durante mandato na presidência com 
harmonia e tem defendido a todos como tem quer ser e acrescentou que tem 
seu apoio e disse que presidente honrou todas suas funções e vai deixar as 
contas da câmara todas em dias em inadimplência e disse que próximo 
presidente também trabalhe com harmonia e também vai ter seu apoio nesta 
casa. Em seguida agradeceu a todos pela oportunidade que foi 
concedida.Antes de encerra presidente falou agradecendo aos colegas 
vereadores pelas falas de apoio e respeito que sempre tentou trabalhar assim 
nesta harmonia e honrando a todos os colegas vereadores e agradeceu a 
Deus.Por não haver mais nada em pauta a ser tratado na sessão 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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Vice presidente: Jose de Ribamar Madeira ....... .....
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Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;

Vereador: Getulio Pereira Barbosa Filho

Vereador: Livan Venerando da Costa

de Sousa

Ares Pereira

: Marcos Barbosa Coelho

---------------------------
Vereador: Jairo Gomes Soares

Nunes da Silva
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