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ATA DA ViGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
ORDlNARIA REALIZADA NO DIA SEIS 
DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 
SOBRE PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR JAMES ALVES DE 
OLIVEIRA.

Ao dia seis de Dezembro do ano dois mi! 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 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;James Aives (presidente da câmara)Jose de Ribamar 
Madeira (vice presidente da câmara)Solimar de Sousa do Nascimento 
(primeiro secretário da câmara);Josimar Nunes da Silva;Jairo Gomes 
Soares;Raimundc Ares Pereira (Breguede) Marcos Coelho 
Barbosa,Ernandes da Silva Qlsveira( Segundo Secretário); Edesiison 
Messias de Sousa.Neste momento o presidente convida Vereador Ernandes 
da Silva Oliveira a fazer a leitura Bíblica que leu no livro salmo 15. Logo após o 
presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura da ata da última sessão 
ordinária,que depois de lida é colocada em votação e aprovada por todos os 
vereadores que estavam presentes.Em seguida o presidente autoriza a 
secretária a fazer a leitura do PROJETO DE LEI N° 093/2021 que trata-se 
“Dispõe sobre a possibilidade de concessão do Abono-FUNDEB aos 
profissionais da educação básica da rede publica municipal de ensino em 
efetivo exercício, na forma que específica”.Também seguida o presidente 
autoriza a secretária a fazer a leitura de um Indicação de N°042/2021 Trata-se“ 
Solicitação aos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública 
Municipal de Buritirana, a concessão do Abono FUNDEB ano 2021” 
Indicação autoria de todos os Vereadores.Logo após presidente autoriza o 
Vereador SoHmar de Sousa do Nascimento a usar a tribuna que 
cumprimentou a todos. Inicia sua fala dizendo que fica em registro e diz 
“presidente, já que esta na casa esse projeto de lei N° 093/2021 e acredito que
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não seja necessário o requerimento de N°042/2021, que não coloque em 
votação, mas somente projeto do executivo e sabendo que é de urgência peios 
tramites da casa que e legais, que teria que passar pelas comissões, e como 
presidente da comissão, solicito a dispensa do parecer da comissão Finanças e 
Orçamento e que seja aprovado já hoje projeto de lei N° 093/2021 Assim 
vereador pede apelo aos vereadores e em seguida encerra suas palavras. Que 
em seguida o presidente aceitou a solicitação e logo após colocou em votação 
sendo assim aprovado por todos os vereadores que estavam 
presente.Posteriormente o presidente colocar em votação PROJETO DE LEI 
N° 093/2021, que é aprovado por todos os vereadores que estavam 
presente.Logo após o presidente autoriza a secretaria a fazer a ieitura do 
Parece da Comissão Finanças e Orçamentos sobre PROJETO DE LEI N° 
092/2021,que depois de lida é colocada em votação e aprovada por todos os 
vereadores que estavam presentes. Logo em seguida o presidente coloca em 
votação o PROJETO DE LEI N° 092/2021 DE 30 AGOSTO DE 2021 que trata 
se“ESTlMA A RECEITA E FIXO A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022” que é aprovado por todos os vereadores que estavam 
presente. Em seguida o presidente autoriza a secretaria a fazer outra leitura do 
Parece da Comissão Finanças e Orçamentos sobre PROJETO DE LEI N° 
091/2021,que depois de lida é colocada em votação e aprovada por todos os 
vereadores que estavam presentes.Posteriormente o presidente coloca em 
votação o PROJETO DE LEi N° 091/2021 DE 30 AGOSTO DE 2021 que trata- 
se “Proposta que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 
2022/2025, que depois de lida é colocada em votação e aprovada por todos os 
vereadores que estavam presentes.Logo após o presidente autoriza a 
secretaria a fazer a leitura de uma INDICAÇÃO de n°72/2021 que trata- 
se”Solicitação de empiçarramento da estrada de Jenipapo a Vila Belém” 
Indicação de autoria do Vereador Ernandes da Silva Oliveira.Que depois de 
lida é colocada em votação e aprovado por todos os Vereadores que estavam 
presentes.Em seguida presidente autoriza a secretaria a fazer a ieitura de mais 
INDICAÇÃO de n°74/2021 que traía-se”Solicitação recuperação drenagem com 
tubulação da Rua do Campo no Povoado Jenipapo”.Indicação de autoria do 
Vereador Ernandes da Silva Oliveira.Que depois de lida é colocada em votação 
e aprovado por todos os Vereadores que estavam presentes. Logo em seguida 
o presidente autoriza a secretaria a fazer a leitura de outra INDICAÇÃO de 
n°73/2021 que trata-se” Solicitação da Recuperação do Campo de Futebol no 
Povoado Olho D”Água”.Indicação de autoria do Vereador Ernandes da Silva 
Oliveira.Que depois de lida é colocada em votação e aprovado por todos os 
Vereadores que estavam presentes. Logo em seguida se inicia o período de
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falas e o presidente autoriza o Assessor Jurídico Dr.João Menezes a fazer 
uma explanação sobre PROJETO DE RESOLUÇÃO de N°01/2021 que 
cumprimenta a todos.Inicia sua fala fazendo resumo que foi feito das alterações 
e atualizações do regimento interno da câmara durante as sessões anteriores e 
diz que projeto já esta pronto para ser votado pelas comissões e em seguida 
para ser votado em plenário, mas diz que cabe ainda manifestações dos 
parlamentares de emendas naquilo que acharem necessários Logo apos 
agradeceu pela oportunidade que lhe foi concedida e encerrou sua 
participação.Logo em seguida o presidente convida presidente do sindicado 
dos professores Jose Pereira de Sá a usar a Tribuna.Que cumprimenta a 
todos os presentes, inicia sua dizendo ao presidente da casa que esta muito 
feliz pela oportunidade.Disse que a categoria esta de parabéns pelo benefício 
do abonos, porque Buritirana foi segundo município a declarar que vai pagar 
esse beneficio do abonos.Disse que na pandemia tudo parou, mas a educação 
não parou e diz que os profissionais continuaram a trabalhar e mais triplicou 
sua carga de trabalho.Explicou como gerou esse abonos e esclareceu todas as 
duvidas aos presentes na sessão.Logo apos agradeceu pela oportunidade que 
lhe foi concedida e encerrou sua participação.Logo após o presidente autoriza 
o Vereador Edeilson Messias de Sousa a usar a tribuna que cumprimentou a 
todos.lnicia sua fala parabenizando a categoria pelo conquista deste beneficio 
e parabéns também pela iniciativa do prefeito Tony Brandão que antecipou a 
questão, porque a câmara ainda estava em discussão. Disse que é de extrema 
importância valorizar essa classe em nosso município. Também parabenizou 
aos parlamentares desta casa que tem trabalho para melhora a qualidade de 
vida do nosso município de Buritirana. Parabéns ao vereador Ernandes Oliveira 
pelos requerimentos apresentado e aprovado que são tão importante para 
nossa região.Assim encerrou suas palavras.Em seguida presidente autoriza o 
Vereador Raimundo Ares Pereira (Breguede a usar a tribuna que 
cumprimentou a todos.lnicia sua fala dizendo que uma parte dos funcionários 
da educação não receberão esse abonos que são chamados de 30% pela 
categoria que são zeladores, vigias e entre outros.Falou que eles também tem 
seus interesses e agregava mais.Falou que todos estão de parabéns e ao 
prefeito pela preocupação com a categoria. Assim encerrou suas palavras. 
Logo após o presidente autoriza Vereador Jose de Ribamar Madeira a usa a 
tribuna que cumprimenta a todos os presentes.Inicia sua fala parabenizando os 
professores pela conquista do abonos e faiou sobre a restante que não foram 
beneficiado chamado de os 30% que diz “a lei não permite, e mesmo se 
permitisse, não tem dinheiro para pagar esse 30%”. Diz que esse dinheiro que 
vem é para manutenção de transporte escolar .zeladores,vigias e reforma de
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colégio e os 70% do FUNDB é para pagar os funcionários da 
educação.Também diz em reunião o setor jurídico do executivo explicou 
isso.Assim encerrou suas palavras.Posteriormente o presidente autoriza 
Secretario de Educação Fednan Costa a usa a tribuna que cumprimenta a 
todos os presentes.Inicia sua faia dizendo sobre abonos de quem tem direito e 
de quem não direito, porque foi feito tudo de acordo com as regras de lei do 
FUNDB e acrescentou que na antiga lei os professores contratados não ti 
esse direito somente quem eram concursados.Diz que vão ter quer convei 
com o sindicado dos professores para discutir sobre reajuste salarial junto c 
a equipe jurídica e de contabilidade da prefeitura para tomar essas 
decisões.Parabenizou os professores que vão ser beneficiado com esse 
abonos salaria 
e encerrou sua 
a tratar em no 
do Nasciment 
e quem de dire
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Vereador:Jairo Gomes Soares

Vereador: Geíuíio Pereira Barbosa Filho

da Silva

Vereador:Marcos Barbosa Coelho


