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caMARA iviuNlcipAL DE cuRURupu -MA
CNPJ: 11.045.689/0001-97

Ata da Sessao realizada aos sete dias, do mss de agosto de dois mil e dezenove.

Presidente: Antonio dos Santos Vale Filho
Vlce-Presidente: Jeowi da Silva Ribeiro Jdnior
Secret5rios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fonseca Silva

As oito e trinta no Plenario da Camara Municipal de Cururupu -

MA, o senhor Presidente ao verificar a existencia de qu6rum proferiu: "Sob a prote€5o
de Deus iniciamos os nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secrefario

para proferir a Leitura Bfrolica: Salmo 57,1. Quero registrar a presence do nosso amigo,
Gravatinha.  PEQUENO EXPEDIENTE: leitura da ata do dia  10/07/2019, aprovada  por

unanimidade de todos os vereadores presentes.  Leitura da pauta de expediente do
dia:  Indicacao 007/Z019,  que trata  do estudo de viabilidade  para  a  implanta¢ao  de
uma Central de Agendamento de Consultas M€dicas e Exames de Diagn6stico.  Cinco

Minutes  Regjmentais: Vereador Daniel,  primeiramente quero agradecer a  presenca
da Vereadora Vilma, seja muito bern vida. Tamb€m quero me reportar a abertura da

segunda  fase  do JEMS - Jogos  Escolares  Maranhenses  que  se  clara  amanh5  em  S5o
Luis, quero parabenizar a todos os participantes e colaboradores e dizer que mesmo

com  a  reconhecida  falta  de  estrutura  para  com  os  jovens,  estamos  apresentando

grandes  talentos.  Assim   estendo  o  convite  a  todos  os  vereadores  para  estarem
presente  nessa  abertura.  Muitas  pessoas  esfao  reclamando  quanto  a  dificuldade  na
solicita€5o  de  contracheque  na  Administra€ao,  tendo  isto  em  vista,  darei  entrada  a
uma indicacao para a criacao de urn mecanismo que facilite essa solicitac5o e emissao

via internet. Vereador Pinta,  quero registrar a presenca no amigo Gravatinha e do e-

ex-Secretario  de  educagao  Udinaldo.  Reportando-me  ao  Lider  de  Governo,  senhor

Jeova Jtinior, quero fazer uma reclama€5o a respeito do Transporte Fora do Municipio,

muitas  pessoas me so]icitam  passagem,  pois alegam  que n5o est5o sendo atendidas

pelo TED.  Gostaria que voce se  informasse  a  respeito  e  nos respondesse  na  pr6xima
sessao. Vereador Roberto. Quero agradecer a presen€a de todos. Ontem foi discutido
a   respeito   dos   eleitores   que   residem   em   Sao   Luis,   e   que   precisam   fazer   o
Cadastramento  Biometrico,  evidencio  que  eles  podem  e  devem  fazer  a  revisao  no
F6rum de S5o Luis. Vereadora Hellen, reportando-me ao Lider de Governo, gostaria de

informag5es sobre o pagamento do salario dos professores da educacao infantil, pois

os  mesmos  est5o  mandando  mensagem  em  busca  de  esclarecimento.  Quanto  aos
Jogos Escolares Maranhenses, algons professores, que treinam os estudantes da rede
estadual,   estao   reclamando   que   o   municipio   n5o    esta   ajudando   quanto   ao

treinamento   dos  alunos,   pois   eles   esfao   precisando   de  treinadores   e   incentivo.



Vereador Bruno,  quero registrar a  presenca da  Eliene, Vereadora Vilma de Apicum -
Acd e do Ex-Secretario Udinaldo.  Fiquei triste por ouvir de uma pessoa que 6 chefe de

uma entidade, foi de muito mau  gosto por parte da  Camara, em disponibilizar para  a

mesma  apenas  150 reais,  em forma de patrocinio.  Quando voce ajuda da forma que
voce  pode,  ainda dizem que isso € uma miseria,  eu  fico  indignado com  isso.  Se n5o

confrontarmos  essa  situa€ao  de  patrocinio,  nunca  seremos  respeitados.  E  quando

faltam com  respeito a esta casa, n5o est5o apenas desrespeitando o Presidente, mas
sim, a todos os trezes vereadores. Presidente, sobre a atitude dessa representante de
entidade,  eu  repudio totalmente a  atitude dela.  E a  Camara  enquanto entidade  n5o

pode   patrocinar   dinheiro   para   outras   entidades,   sob   a   pena   de   improbidade
Administrativa.  Se  caso  ela  tenha  recebido  algum  patrocinio,  foi  por  meio  individual

dos vereadores.  E  muito  provavelmente essa  pessoa  nao  conhece  o osso  regimento
interno  e  muito  menos  o  de  sua  entidade.  ORDEM  DO  DIA:  Chamada  Regimental:

Adai]do Jos6  Barges, Ant6nio Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos Santos Vale  Filho,
Bruno Passinho Azevedo, Daniel Lopes Louzeiro, Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca

Silva,  Eleonor de Jesus  Ferreira  Silva,  Hellen  Nuce  Costa  Caveira  Cutrim, Jeov5  da
Silva   Ribeiro   Jdnior   e   Roberto   Jorge   Pestana.   Justificaram   suas   ausencias,   os
Vereadores: Aldo de Jesus Ferraz Almeida e Luis Henrique.  Discuss5o e vota€5o das
mat€rias.  Indicacao n9 007/2019 da Vereadora  Hellen, que trata da  implanta§ao  da

Central  de Agendamento  de Consultas  M6dicas e  Exames de  Diagn6stico.  Vereadora

Hellen,  e  de  conhecimento  de  todos  que  sempre  6  reivindicada  essa  quest5o  de
marca¢5o de consultas.  E analisando a situac5o de muitas pessoas no posto de sadde

da  Areia  Branca,  que  passam   noites  em  fila,  no  frio,  para  garantir  uma  consulta

medica, dou entrada a esta indica¢ao. Atrav6s de relatos de pessoas nessas condic6es,

muitos sugeriram a criac5o dessa Central para amenizar esse problema. Ent5o vim aqui

hoje  pedir  humildemente  que  os  nobres  colegas  votem  a  favor,  pois  a  crucial  esta

realidade. Vereador Ant6nio Carlos, em  rela€ao ao posto de Areia  Branca,  creio que
n5o  custaria  nada  urn  funcionario  do  local  chegar  urn  pouco  mais  cedo  para  dar

amparo a essas pessoas que chegam cedo para marcar consultas, mas, a senhora estar
de  parabens  pela  lndica€ao. Aprovada  a  materia  por todos os vereadores  presentes.

Presidente, chamo a senhora Eliene Fautina para fazer uso da palavra. Eliene Faustina,

o nosso motivo, falando em nome da familia Almeida, e solicitar junto a esta Camara,

ajuda em relac5o a situac5o da Jovem Thayara, com a compra de uma cadeira eletrica.

Uma menina, otimista, forte, mas que tern uma grande limitac5o. Jf tinhamos iniciado

urn  projeto  para  arrecadacao  dessa  cadeira  el6trica,  mas  n5o  tivemos sucesso.  Essa

cadeira custa em torno de 14.000,00 a 15.000,00 mil reais. E sei que atrav€s desta casa

ira se abrir muitas portas. Entao vim pedir a voces vereadores que facam urn offcio em

prol da reivindica€ao da promessa feita a jovem Thayara pelo Governador Flavio Dino.
N6s da familia Almeida desde ja ag`radecemos. Vereador Daniel, Thayara e uma pessoa

que  tern  vontade  de  viver,  e  a  casa  se  sensibiliza  e  vamos  estar jutos  para  ajudar.
Vereador Ebenilson, seria born se pud6ssemos esta  anexando ao ofi'cio essas fotos e



documentos referentes ao projeto anterior da Senhora Eliene e tamb€m urn video da

pr6pria Thayara,  para sensibilizar ainda mais.  E ser enviado o mesmo diretamente ao
Palacio.  Presidente, parabenizo a coragem da Senhora  Eliene, de ter vindo ate aqui e

fazer  sua  manifestac5o.  A  casa  estar  solicita  quanto  a  situa€ao  da  Thayara,  quero

evidenciar  que  esta  casa  sempre  estara  aberta  para  receber todos  que  queiram  se
manifestar nesse sentido. Vamos enviar esse oficio, e peco que nos envie essas fotos e

documentos para endossarmos o offcio, e vamos encaminhar a Secretaria competente.
GRANDE   EXPEDIENTE:   Presidente,   quero   registrar   a   presenca   do   secretario   de

Articulacao  Politica,  Udinaldo.  Vereador  Daniel,  quero  pedir  desculpas  a  vereadora

Helen, que no momento da apresenta€5o da lndica€5o, eu n5o estava presente,  mas

saiba   que   eu   voto   sim   pela   provac5o   da   materia.   E   em   relacao   a   estrada   de

Maracujatiua, as primeiras maquinas chegarao no sabado, ent5o e importante que n6s

vereadores  estejamos  presentes  na  cerimonia  de  inicio  das  obras.  E  a  fiscaliza€ao

nessa  obra  e  de  suma  importancia,  e  na  comiss5o  vamos  inserir  tanto,  vereadores

quanto   moradores   de   dentro   da   comunidade.   A   respeito   dos   pagamentos   dos

professores, o municipio tern ate o quinto dia tltil para fazer o pagamento.  Em relag5o
ao cronograma, ainda n5o se tern, pois os estudos para a elabora¢5o do mesmo foram

parados por conta da chuva.  0 cronograma para inicio e t€rmino das obras precisou
ser    refeito,    por    conta    de    atraso    no    inicio    das    obras    em     Bacuri,    logo,

consequentemente,  atrasa  todo  o  cronograma.  Quero  falar  tambem  a  respeito  da
estrada  de Aquiles  Lisboa,  pois existe  uma grande  dificuldade de acesso  ao  povoado

por conta da situac5o da estrada, necessitando de colocac5o de picarra, e nao apenas
fazer raspagem.  Vereador Ebenilson, o cronograma  a que estamos nos referindo e a

respeito  do  planejamento  feito  pela  secretaria  de  obras  do  municipio.  Vereador
Daniel,   sobre   o   qual   estou   falando   6   a   respeito   do   Cronograma   do   Cons6rcio

Conguaras.  Em  rela€ao a  equipe dos jogos escolares,  houve sim  uma grande parceria

por  parte  da  administrac5o.  Vereadora  Hellen,  quando  me  referir a  participa¢ao  do
municipio, estava me reportando ao treinamento aqui na sede, para depois irem para

a  pr6xima  fase.  Vereador  Daniel,  vendo  a  grande  importancia  desse  evento  para  o
municipio,  €  de  se  estranhar  a  nao  participa§5o  do  mesmo,  mas  vou  me  informar

quanto a isso. Vereadora Hellen, quero primeiramente me reportar a uma quest5o de
patrocinio. A casa  de urn senhor foi  queimada  e eles me ligam toda semana  pedindo

patrocfnio, e eu  me sinto envergonhada em  ajudar com  uma quantia pequena.  Ent5o

queria sugerir que esta casa fizesse uma ajuda compartilhada, se cada vereador desse
50,00 reais, poderiamos estar enviando essa ajuda em nome de todos os vereadores.
Vereador  Ant6nio  Carlos,  pela  primeira  vez  vou  discordar  da  Senhora  Vereadora

Hellen,  pois  acho  que  essa  situacao  €  urn  caso  pra  ser  encaminhado  a  assistencia

social.  E  me  reportando  ao  problema  em  rela€5o  a  patrocinios,  seria  born  que  n6s

vereadores, pudessemos estar dire`cionando essas pessoas as secretarias competentes.
Vereadora Hellen, estou falando para nos organizarmos em prol de urn objetivo, para
n5o  fazermos  uma  politica  assistencial  individualista,  da  qual  eu  nao  sou  a  favor.



Presidente, deixo bern claro que os patrocinios s5o em nome dos vereadores e n5o em
nome desta casa. Vereador Ebenilson, eu vou fazer urn pedido de socorro ao lider de

governo, no sentido escola Janoquinha, tern uma vala que esta para derrubar a casa de
uma pessoa.  Ninguem consegui dormir em noites de chuva, havendo urn riso de que a

agua   da   chuva   possa   danificar  a   residencia.   Os  pr6prios  moradores  vizinhos   me

mandaram urn video mostrando a situac5o em dia de chuva, e pedindo urgencia para

analisarem  o problema. Na porta da escola, a situa¢5o a ainda  pior.  Outra situac5o,  e

atras  da  esco[a  Jo5o  Marques  Miranda,  tern  uma  vala  naquele  local  que  esta  numa

situacao ca6tica. As nossas cobrancas s5o diarias, mas infelizmente n§o temos o poder

de executar.  Por isso pe€o que eles deem uma olhada naquele local. Sobre a comissao

de fiscalizacao na obra em Maracujatiua, a mesma nao pode ser feita dentro de outra
comiss5o.  Peso  que o senhor presidente faca  uma  resolu€5o  para  que facamos uma

comissao, pois temos que ter essa participacao na fiscaliza¢ao dessa obra, pois a nossa

preocupa€5o  final  €  que  tenhamos  uma  estrada  que  dure  por  mais  tempo.  Essa  €
minha  preocupacao e espero que vossa  excelencia,  entenda,  pois nao  posso  admitir

que  n5o  seja feita  uma comiss5o  para  os vereadores fiscalizarem.  Vereador Ant6nio
Carlos,   n5o  precisamos  de  autoriza¢ao  de  terceiros  para  fiscalizarmos.   Vereador

Ebenilson,  sei  disso  Vereador,  mas  espero  que  tenhamos  sensibilidade  e  possamos

acompanhar a  obra.  Vereador Ant6nio Carlos, vim  aqui  pedjr que se faca  urn  oficio

para  a  MOB,  para  que  a  mesma  fa¢a  uma  fiscaliza€ao  no  terminal  Rodoviario  de
Cururupu.  E peso aos nobres colegas que assinem esse oficio, pois existe uma disputa
muito  grande  de  passageiro  que  acaba  causando  desconforto  aos  mesmos.  Por  isso

solicito     que     vossa     excelencia     providencie     esse     oficio.     Vereador     Egnaldo,

primeiramente  quero  falar  sobre  o  campeonato  de  v6lei  que  aconteceu  no  ultimo
sabado,  e vendo toda  a euforia  dos jovens  por estarem  participando,  deu  pra ver  a
satisfacao  nos  olhares  deles,  e  eu  fico  muito  feliz  com  isso.  A  respeito  da  obra  da

estrada de Maracujatiua, todos somos cobrados, ainda mais quem residia la, como eu.
Em relacao a fiscalizac5o, n5o precisamos de autoriza§5o para fiscalizarmos, e nenhum

vereador esta contra a criacao da comiss50, pois a mesma € necessaria,  mas a nossa

capacidade  de  fiscalizar  independe  disso.  E  sobre  ser  barrados  para  adentrar  a  esta

casa  durante  a  reforma  da  mesma,  eu  tambem  fui  barrado.  Achei  uma  falta  de
humildade por parte da ex-presidencia desta casa.  Nao teve parceria nesta casa. E se

eu  sou  essa  pessoa  que  sou  hoje  eu  devo  a  humildade  dos  meus  pais.  Vereador
Ebenilson, nao proibi ninguem de adentrar nesta casa durante o periodo citado, mas,
durante  a  ultima  semana  que  antecedia  a  inaugura§5o  eu  restringir  a  entrada  e  s6

normalizaria no dia. Vereador Daniel, se for para gritar eu tambem sei, creio devemos

observar  o  modo  das  nossas  falas.  E  quem  quiser  fiscalizar,  pode  e  deve  fiscalizar.

Vereador  Adaildo,  s6  quero  chamar  a  atencao  dos  nobres  colegas,  que  existem
assuntos  que  nao  precisam  ser  relatados  aqui,  precisamos ter  humidade  e  respeito

pelos  nobres  colegas.  Vereador  Jeov5,  quero  agradecer  ao  discurso  do  Vereador
Adaildo.   E  dizer  ao  Vereador  Ebenilson  a  respeito  do  assunto  das  UBS,  que  essa



situacao ja esta com o minist6rio ptlblico, para rever localizacao e da continuidade nas

obras, tambem farao a ]impeza do local. A situag5o das valas citadas, rea]mente e uma

situa¢5o  de  urgencia,  buscaremos  informac5es  junto  ao  Secretario  para  estarmos

solucionando  o  problema.  E  a  respeito  do  concurso  do  SAAE,  foi  adiado.  Vereador

Ebenilson,  solicito  para  mudarem  a  nova  data  da  aplica€ao  da  prova  do  referido

concurso,  por  conta  da  eleicao  para  conselheiro  tutelar  que  coincidi  no  mesmo  dia.

Presidente,  quero  registrar  a  presen€a  de  Orlando  Belem  e  Chefe  de  Gabinete  da

Prefeitura  Batista.  Colegas  Vereadores  quero  refor€ar  o  convite  do  Governador  do

estado, para a abertura da outra fase do JEMS, amanha as 16 horas. Quero aproveitar

a  oportunidade  para  ratificar  a  fala  da  vereadora  Hellen  sobre  a  participac5o  do

Municipio   na   preparacao   para   o   JEMS,   vejo   uma   maldade   em   quem   fez   essa

reclama§ao  pois,  mesmo  sabendo que  nao  podemos fazer tudo, temos visto todo  o

empenho da Administracao. Em rela€ao a fala do Vereador Ebenilson, a casa nao tern a

intensao de  barrar  nenhum  ato  legislativo  que forneca  urn  bern  para  a  sociedade.  E

nao tive  a  inten€5o de fazer uma  comissao dentro de  outra,  creio que ocorreu  uma

falta  de  entendimento  de  sua  parte.  Quero,  por  fim,  dizer  aos  nobres  colegas  e
servidores,  que  recebemos  esta  casa  lnapta,  sem  poder  conveniar,  mas  tratei  de

providenciar a  repara€ao  dessa  situa€5o  e  recebi  uma  informacao  agora  mesmo  do
contador  que  esta  casa  se tornou  apita  novamente.  E  em  rela€ao  ao  oficio  a  MOB,
vamos  redigir  o  mesmo.  E  por  ultimo,  dizer  aos  nobres  colegas  que  precisamos  de

alguns  documentos  de  voces  para  regularizar  a  situacao  cadastral  nesta  casa.  Assim
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