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todos. Agradeceu ao presidente da casa pelo convite e iniciou sua fala dizendo 
esta feliz por encerra mais ano e citou vários projetos executado no ano de 
2021 como CIMENA NO INTERIOR,diz que foi uma novidade e grande 
sucesso pelos povoados que passou.Também diz que levou ZUMBA ao interior 
que foi outro projeto certeiro e diz que viu alegrias das comunidades e brilho 
nos olhos com essa novidades nestas localidades.Porque diz que Cultura e 
saúde, bem esta e entretenimento.Finalizou que 2022 virão muita mais 
projetos.Encerrou suas palavras desejando fiz natal e prospero ano novo a 
todos.Logo apos o presidente autoriza secretario de saúde Jose Iran a usar a 
tribuna que cumprimentou. Agradeceu ao presidente da casa pelo convite e 
iniciou sua fala agradecendo os vereadores pela parceira diante da secretaria 
de saúde e parabenizou pelo apoio e também parabenizou a cantora Cleide 
Matos pelos hinos cantados, diz que foi tocado profundamente pelos 
louvores.Também fez seus agradecimentos ao Prefeito Tony Brandão pelo 
apoio a secretaria de saúde e trabalho que vem fazendo diante dessa pasta.Diz 
que esta a disposição dos vereadores ali na secretaria para melhor de nosso 
povo.Falou que foi ano de muito aprendizado e espera ano de 2022 com 
muitas expectativa para fazer trabalho melhor ainda.Encerrou suas palavras 
desejando feliz natal e prospero ano novo a todos.Em seguida o presidente 
autoriza secretario de agricultura Jose Sena a usar a tribuna que 
cumprimentou.Agradeceu a Deus pela oportunidade e ao presidente da casa 
pelo convite.Também fez seus agradecimentos aos vereadores em sempre 
esta participando dos eventos da secretaria de agricultura e ao presidente 
James Alves sempre dar seu apoio nos eventos e aos secretários e ao prefeito 
Tony Brandão pelo trabalho que tem feito em nosso município. Assim encerrou 
suas palavras. Posteriormente o presidente autoriza o Vereador Edeilson 
Messias de Sousa a usar a tribuna que cumprimentou.Iniciou sua fala fazendo 
uma reflexão sobre ano de 2021, dizendo que iniciou ano com determinado 
pensamento e esta encerrando ano com outro pensamento em relação a 
própria administração deste município e com isso quero parabenizar prefeito 
Tony Brandão e realmente a gente ver que Buritirana é uma cidade que faz 
vergonha que você mora nela e faz parte dela em qualquer parte do 
Maranhão.Aqui fica registro e parabenizo administração e diz que é oposição 
mas enxergar que esta sendo feito no município.Encerrou suas palavras 
desejando feliz natal e prospero ano novo a todos. Logo após o presidente 
autoriza o Vereador Getulio Pereira Barbosa Filho a usar a tribuna que 
cumprimentou. Iniciou sua faia parabenizando pelos colegas vereadores pela 
harmonia na cada de lei e também parabenizou presidente da casa pelo 
trabalho diante da presidência da câmara e falou também do trabalho
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doprefeito Tony Brandão parabenizando o relacionamento amigável com os 
vereadores de oposição e também parabenizou cantora Cleide Matos pelos 
belíssimo louvores que mexeu com todos aqui presente.Encerrou suas 
palavras desejando feliz natal e prospero ano novo a todos.Posteriormente o 
presidente autoriza o Vereador Raimundo Ares Pereira a usar a tribuna que 
cumprimentou.Iniciou sua fala destacando que este ano de 2021 teve cem por 
cento de presença na sessões legislativa desta casa. Falou mais ainda sobre 
as obras que estão em andamento no município e parabenizou o esforço do 
prefeito.Também fez uma reflexão sobre administração de Vagtonio Brandão e 
primeiro ano da gestão de Tony Brandão e quanto esse município evoluiu e 
desenvolveu em infraestrutura e na economia do município com esses dois 
prefeitos e agradeceu ambos pela belíssimo trabalho.Encerrou suas palavras 
desejando feliz natal e prospero ano novo a todos. Logo após o presidente 
autoriza o Vereador Marcos Coelho Barbosa a usar a tribuna que 
cumprimentou.Iniciou sua fala agradecendo prefeito Tony Brandão pelos 
esforços diante da administração e sempre em busca de uma Buritirana cada 
vez melhor.Também falou muito emocionado sobre a perca de sua mãe no ano 
de 2021 pela covid e pediu a Deus que os confortes desta perca irreparável, 
que sua fala emocionou todos os presentes.Encerrou suas palavras desejando 
feliz natal e prospero ano novo a todos.Logo em seguida o presidente autoriza 
o Vereador Josimar Nunes da Silva a usar a tribuna que cumprimentou a 
todos.Iniciou sua fala agradecendo os secretários do município pela parceira 
em sempre atender as solicitações,também fez uma citação ao nome saudoso 
Canuto Aquino Ribeiro foi quem mais lutou pela emancipação desta cidade de 
Buritirana e mesmo leva nome desta tribuna desta casa de lei.Falou que esta 
muito feliz por ser vereador e parabenizou gestor Tony Brandão pela parceria 
com os vereadores e a câmara.Encerrou suas palavras desejando feliz natal e 
prospero ano novo a todos. Logo após o presidente autoriza o Vereador Jair̂  
Gomes Soares a usar a tribuna que cumprimentou.Iniciou fala ao secretário dè 
saúde Jose Iran parabenizando pelo empenho nesta secretaria diante da 
pandemia e falou com pode contar com seu apoio.Também parabenizou pelo 
trabalho do prefeito Tony Brandão diante desta gestão e disse que ninguém 
esperava pelo grande desempenho no primeiro ano de governo e disse que é 
jovem que tem força e coragem.Encerrou suas palavras desejando feliz natal e 
prospero ano novo a todos. Logo em seguida o presidente autoriza o vereador 
Solimar Sousa (primeiro secretário da câmara) a usa a tribuna,que 
cumprimentou a todos os presentes.iniciou sua fala agradecendo a Deus pelos 
louvores da cantora Cleide Matos e pela palavra do Pastor Ronaldo 
Maciel.Também fez uma reflexão da palavra de Deus lendo versículo bíblico
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em salmo 92.Encerrou suas palavras desejando feliz natal e prospero ano 
novo a todos.Em seguida o presidente autoriza vereador Jose de Ribamar 
Madeira( vice presidente da câmara)a usa a tribuna,cumprimento a todas as 
autoridades presente.Iniciou sua fala fazendo uma reflexão dos entes queridos 
perdidos pela covid no ano de 2021 e diz que foi ano mais difícil de 
passar.Também falou uma palavra de forca pelo secretario de saúde que 
perdeu sua mãe em decorrência de uma cirurgia.Parabenizou secretario de 
Transporte pelo trabalho e disposição em atender as solicitações. Agradeceu a 
Deus por esta no sexto mandato de vereador e parabenizou pelas ações feitas 
dos vereadores desta casa legislativa.Encerrou suas palavras desejando feliz 
natal e prospero ano novo a todos. Posteriormente o presidente convida a usa a 
tribuna o assessor jurídico da Câmara Municipal Dr. João Meneses. Que 
cumprimenta a todos os presentes.Iniciou sua fala agradecendo a Deus pelos 
vereadores em colocar ele como assessor jurídico e diz que sabe da tamanha 
responsabilidade em fazer o poder legislativo em ter atuação fundamentada na 
lei,porque diz que isso é sua maior preocupação.Disse que ano de 2021 
recebemos mais de quinze recomendações do ministério publico e disse” 
porque apesar da câmara ter poder da competência em criar as lei, mas essa 
lei tem que esta de acordo regramento constitucional”.Disse que ministério 
publico é fiscal das leis. Falou também que essa função de assessor jurídico é 
um presente de Deus, porque foi vereador, foi presidente de câmara e ainda 
hoje respondo pela conseqüência pelo seus atos pela falta de orientação e 
disse que foi razão em fazer curso de direito.Disse que todos os vereadores 
estão de parabéns porque esta dando uma contribuição para gestor municipal, 
sempre dentro da legalidade e sempre com faz cobranças com respeito dentro 
da harmonia.Logo apos agradeceu pela oportunidade que lhe foi concedida e 
encerrou sua participação e desejando feliz natal e prospero ano novo a 
todos.Nesse momento o presidente passa a presidência para o vice presidente 
Jose de Ribamar Madeira a que autoriza o vereador James Alves 
(presidente da câmara) a usa a tribuna, que cumprimenta a todos 
presentes.Iniciou sua fala agradecendo a presença dos secretários da gestão 
de Tony Brandão e parabenizou a todos peia contribuição, amigos e em 
especial comunidade em gera! por esta presente nesta sessão 
solene.Agradeceu a presença do pastor Ronaldo Maciel.Também fez seus 
agradecimento pela equipe jurídica da câmara municipal.Agradeceu aos 
vereadores pela harmonia entre os colegas de trabalho neste ano 
2021.Também fez seus agradecimentos pelos louvores cantado pela cantora 
Cleide Matos que comoveu a todos.Disse que esta muito feliz em encerrar a 
sessão solene louvando a Deus.Disse que passou ano muito difícil em decorrer
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da pandemia.Também deixou uma iembranças de final de ano para cada 
vereador e funcionários da câmara e agradeceu a todos. Logo após agradeceu 
pela oportunidade que lhe foi concedida e encerrou sua participação e 
desejando feliz natal e prospero ano novo a todos. Nesse momento o vice 
presidente Jose de Ribamar Madeira retorna a presidência ao vereador 
James Alves 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

ieiro Secretário: Solimar Sousa do Nascimento 

Segundo Secretario: Ernandes da Silva Oliveira;
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Vereador: Getuiio Pereira Barbosa Fiiho

Vereador: Livan Venerando da Costa

Vereador: Edeüson Messias de Sousa
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Vereador: Raimundo Ares Pereira
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ereader^ Marcos Barbosa Coelho 

reador Josimar Nunes da Silva

Vereador: Jairo Gomes Soares
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