
caMARA MUNiclpAL DE cLiRURupu -MA
CNPJ: 11.045.689/0001-97

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

Presidente: Antonio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidente: Jeowi da Silva Ribeiro Jrinior
Secretarios: 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€ao de Deus iniciamos os
nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secretario para proferir a Leitura
Biblica:  Eclesi5stico:  20,  9.  Quero  registrar  a  presenga  das  nossas  duas  servidoras,
Girlene   e   Berenilde.   PEQUENO   EXPEDIENTE:   leitura   da   ata  do  dia   09/07/2019,
aprovada por unanimidade de todos os vereadores presente. LEITURA DA PAUTA D0
EXPEDIENTE   DO   DIA:   Oficio   n9   859/2019   GAB/MOB   -   prestag§o   de   devida
informa€5o acerca da solicita€ao realizada atrav€s do oficio n9 011/2019 da Camara
Municipal de Cururupu - MA. Cinco Minutes Regimentais. Vereador Ant6nio Carlos,
estou  aqui  para fazer uma reclamac5o a respeito da nota publicada pela Camara nas
redes  sociais,  foi  de  tremendo  mau  gosto  e  de  total  desrespeito  com  os  colegas
vereadores, uma nota totalmente desrespeitosa. Eu nao pude estar presente no dia da
sess5o   solene,   pois   na   v6spera,   a   minha   irm5   faleceu   e   eu   tive   que   fazer   o
sepultamento.   Essa  nota  nos  prejudicou  de  tal  forma  denegrindo  nossa  imagem.
Temos   muito   mais  coisas   importantes  para   nos   preocuparmos.  Temos  que   nos
respeitar aqui, nos preservar, pois ja basta o que falam la fora. Essa foi minha nota de
Reptldio. Vereador Daniel, quero falar sobre o campeonato de v6Iei, organizado pela
secretaria  de  esporte  e juventude,  inclusive  a  Vereadora  Hellen  esta  ajudando  e  o
Vereador Egnaldo tamb€m se fez presente na realizacao do mesmo, as pessoas ficaram
satisfeitas  em  saber  que  o  executivo  teve  essa  iniciativa.  Tambem  quero  falar  a
respeito  da  indicac5o  n9  008/2018,  que trata  da  criac5o  do  Disk Ambulancia,  quero
enfatizar  que  ja  estar  efetivo  e  funcionando,  e  por  ser  de  iniciativa  desta  casa,
agradeco  a  mesma  par ter aprovada  esta  minha  indica€5o.  A  Respeito  do Vereador
Ant6nio Carlos, eu estive na Radio dias ap6s a sessao solene e justifiquei sua ausencia,

quanto aos demais, n5o sei  o motivo,  mas,  cada urn tern sua justificativa. Vereadora
Hellen, eu vou me reportar ao Disk Ambulancia, a sociedade abra€ou de fato, mas, nao
sei quem estar responsavel pelo funcionamento, para tomarmos devidas providencias,
caso haja. Tamb€m quero falar a respeito da nota publicada de autoria desta casa, eu
tamb6m faltei, mas n5o me sinto descompromissada. Come disse o Vereador Ant6nio
Carlos,  aqui  temos  coisas  mais  importantes  para  nos  preocuparmos,  como  o  TED  -
Tratamento   Fora   Domicilio.  Sei  que  a  Sessao  Solene,  e  importante,   mas  existem

preocupac6es  maiores,  que  precisam  de  aten€5o.  Ainda  sobre  a  nota,  ela  acaba
enaltecendo os cinco vereadores presentes e subjugando os vereadores que faltaram.
Por  isso   concordo  com  o  Vereador  Ant@nio  C`arlos.   Presidente  quero  registrar  a

presen€a do senhor Gravatinha e do Assessor de Articulacao Politica: Udinaldo Rabelo.
ORDEM  DO  DIA:  Chamada  Regimental.  Adai]do  Jos6  Barges,  Aldo  de Jesus  Ferraz
Almeida,  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,  Jeova  da  Silva
Ribeiro  Jdnior  e  Roberto  Jorge  Pestana.  Justificou  sua  ausencia,  o  Vereador  Luis
Henrique  Chaves.   GRANDE  EXPEDIENTE:   Vereador  Bruno,   quero  justificar   minha
ausencia nao s6 na Sessao Solene, mas, em outras sess6es anteriores, quero dizer que
todos temos conhecimentos do que fazemos.  Estou  aqui  com  urn laudo medico, tive
de  ir  para  S§o  Luis  per conta  da  minha vis5o,  e  la  eu  fiquei  em  observa€5o  por tres
semanas,  pois  estavam  demais  as  dores  de  cabeca  e  constatou-se  a  perda  total  da
minha visao do olho direito. Jamais falto com  minha palavra senhor presidente, votei
em vossa excelencia e vou continuar lhe apoiando. Quero chamar a aten€5o desta casa

quanto   a   alguns   aspectos.   Entao   pergunto,   a   Secretaria   de   Obras  ja   tern   urn
cronograma? Precisamos da uma resposta ao povo.  Eu sou da base do governo, mas
nao posso ficar contra o povo, n5o posso receber meu salario e n5o fazer nada. Eu sou
vereador  logo  tamb€m   sou   responsavel   pelo  que  esta   e  pelo  a  que  nao  esta
acontecendo. Ninguem aqui quer brigar com a Secretario Marcelo Mendes, queremos
entender a situac5o, simplesmente, queremos respostas,  n5o estou acusando, estou
buscando  informacao.  Vereador Aldo,  em  primeiro  lugar  quero  saber  a  respeito  da
cadeira de banho da jovem Monique do Povoado Aquiles Lisboa, que ate o momento
n5o sei como esta o andamento. Gostaria de informar que o Gerador da llha de Valha-
me  Deus  parou  de  funcionar.   Quero  justificar  minha  ausencia  na  Sessao  Solene,
dizendo que mandei uma mensagem para o Presidente falando o motivo pelo qual eu
n5o  iria  comparecer.  E sobre  a  nota,  em  minha  opini5o n5o  pegou  bern,  e  de  certa
forma  nos  deixou  entristecidos,  e  nao  6  cabivel  que  n6s  mesmos  nos  subjugamos
dessa forma, infelizmente, hoje estamos mais inventando desculpas do que tentando
acertar  as  coisas,  e  o  que  transparece  la  fora  6 que  n5o estamos fazendo  nada.  Foi
convite  para  o  Secret5rio  Marcelo  Mendes  e  simplesmente,  fomos  ignorados.  N6s
respeitamos a todos que nos solicitam, mas,  n5o estamos sendo respeitados. Toda  e

qualquer  proposi€ao  legislativa,  vein  em  prol  da  sociedade,  mas,  na  hora  das  coisas
ruins,  somos apedrejados e na  hora das coisas boas,  somos  esquecidos,  admito que
como vereadores fazemos pouco, mas pelo que fazemos n5o somos lembrados.  Deixo
claro  que  a  qualquer  hora  estarei  pronto  para  ajudar  e  pe€o  para  que  o  Senhor
Secretario  se  faca  presente  aqui  nesta  casa,  pois  precisamos  saber  a  respeito  do
Cronograma.  Pois  o  nosso  objetivo  major  hoje  6  ver  nossa  cidade  em  urn  patamar
maior.  Vereador  Roberto,  sugiro  que  a  Assessoria  do   Municipio  participasse  das
nossas sess6es para ver a nossa  uni5o em  projetos. Vereador Aldo,  quero fazer uma
cobranca ao Vereador Daniel, para trazer o relat6rio a respeito do Programa Crianca
Feliz. No mais, justificar minha ausencia de amanha, pois estarei em uma reuni5o com
o  Promotor. Agradeco ao espa€o e estou a disposi¢5o para ajudar dentro das minhas

possibilidades.  Vei.eador Eleanor,  eu  queria falar a  respeito da acao feita  na  ilha  de
Guajerutiua, que foi feito uma indica€5o pedindo a limpeza do Furo do Campelo, ent5o
conclufmos essa limpeza e esta beneficiando muitas pessoas com urn melhor acesso. A
indica¢ao  foi  do  Vereador  Ebenilson,  e  agradefo  por  ter  sido  aprovado.  Vereador
Bruno, voces est5o de parabens, devemos reconhecer essas a€6es e que e de grande
importancia para quem precisa desse acesso. Vereador Ebenilson, quero iniciar minha
fala, pedindo ao Vereador Jeova como Lider de Governo, que fa€a uma anotacao sobre
as duas Unidades Basica de Sat]de` - UBS, que est5o paradas,  que se faca  pelo menos
uma limpeza ao redor se nao for possivel da continuidade a construcao. Quero chamar
aten€ao para a ponte da Chiquinha, os pr6prios moradores colocaram uma tabua para

poder transitarem, gostaria que fosse feito urn reparo urgente nessa ponte. No dia 11



deste mss, vai ser aplicada a prova do concurso do SAAE -Sistema de Abastecimento
de Agua  e  Esgoto,  e  a  lei  de  autorizag5o do concurso,  que  eu ja  pedir varias  vezes,
nunca veio para esta casa. Tamb6m quero me manifestar a respeito da nota publicada
com  autorizag5o desta casa, achei uma falta de respeito muito grande. Quero ver, se
daqui  para frente,  em  todas  as sess5es ser5o  publicados  os  nomes de  quem faltou.
Existem tantas irregularidades e fechamos os olhos.  Quero ver, se a partir de hoje, o
compromisso da postagem vai ser v5lido nesta casa. Temos o projeto da LDO -Lei de
Diretrizes  Or§amentarias,  quero  ver  se  vai  vim  para  a  pauta  sem  que  seja  feita  as
audiencias ptibicas. Eu vejo que esta na hora de "arrega€armos as mangas" e mostrar o

que  realmente  viemos  fazer  aqui.  Temos  que  fazer  uma  reuniao  para  vermos  o
contrato da empresa que fara a obra no trecho de Maracujatiua, precisamos analisar
isso.  E se nao sairmos deste discurso, nada vai para frente. Ressalto aqui a limpeza no
Furo  do  Campelo,  que  foi  uma  reivindica€ao  do  povo  e  acolhida  por  esta  casa.  0
momento  6  de  tomarmos  posicionamento  quanto  as  nossas  atividades  nesta  casa.
Vereadora   Hellen,   vou   comecar   falando   a   respeito   da   ATA   lida   pelo   primeiro
Secretario, eu n5o tinha conhecimento do assunto ate entao, mas, quando se trata de
educacao eu tenho a direito de fiscalizar quanto vereadora, e em nenhuma escola eu
fui  com  arma  de  togo  a  mostra,  posso  provar.  Eu  venho  fiscalizando  a  educa€5o  a
muito tempo, principalmente na area de merenda escolar, e vou continuar fiscalizando
e cobrando.  E em relacao ao sentido de invadir as escolas, eu nao invadir! Sempre me
dirigir  a  secretaria   para   pedir  licen€a.  Sou  vereadora,   esse  e  meu   papel,   e  vou
continuar fiscalizando e isso  nao e politicagem,  e  cobranca.  Eu  nao preciso de  armas

para  falar  com  professor.    E  inclusive  o sal5rio  dos  professores  da  educa€ao  infantil
esta atrasado. E a respeito da lei que autoriza a seletivo, caducou, precisamos ver essa
lei,  para  vermos  as  necessidades  de  vagas,  precisamos  tambem  das  presencas  da
Senhora  Secretaria  de  Educacao  e  o  senhor Secretario  de  Servigos e  Obras  Urbanas.
Vereador   Ant6nio   Carlos,   quero   saber   quem   vai   ser   responsavel    por   essas
contratac6es desautorizadas que est5o acontecendo. Vereador Daniel, quero comecar
falando  da  mobilizacao  da  ex-gestora  do  CAIC,  que  atrav€s  de  urn  abaixo  assinado,
solicita a reforma e transformacao do predio do CAIC em urn centro Universitario. Uma
manifestac5o  muito  importante  e  agradeco  a  todos  que  est5o  apoiando.  Tamb€m

quero falar sobre a projeto da Policia Militar, Ronda Escolar, que vai da continuidade.
No tiltimo domingo fui questionado por Claudio Mendes, a respeito da venda de gas de
forma informal, acredito que n6s enquanto Camara possamos nos reunir para debater
sobre o assunto. A respeito da sess5o solene quero me sensibilizar com o presidente,

por  se  fazer  presente  apenas  cinco  vereadores.  0  regimento  interno  ordena  que
cumpramos nossos hofarios, n5o estou vendo isso, pois neste periodo da presidencia
do  Presidente Ant6nio  Filho,  demos  uma  desfalcada.  Mas  no  momento  que  nossas
faltas forem descontadas do nosso bolso, vamos aprender a respeitar os horarios. Em
resposta a Vereadora Hellen, eu nao fui lhe fiscalizar e a respeito da senhora ir armada,
foi   urn   relato  dos  pr6prios  profissionais  das  escolas,  e  como  a  senhora   mesmo
discursou  ha  pouco  instante,  a  senhora  anda  armada  24  horas,  ent§o  6  para  se ter
noc5o que a senhora estaria armada. Sobre a TED, o valor 6 muito pequeno, e mesmo
sendo direcionado para pessoas carente, esta beneficiando pessoas que nao precisam,
e  se  fizessemos  urn  levantamenta  sobre  quem  recebe  esse  beneffcio,  reduziriamos

pela  metade esse  ntlmero.  Entao fica  a  minha  sugestao  para  que  pud6ssemos fazer
uma  audiencia  com  a secretaria de sadde  a  respeito dos beneficiados pelo TFD.  Para
finalizar, com todo respeito, o nosso clever e fiscalizar e cobrar, e quando eu achar que



devo criticar ou defender o governo eu vou fazer. 0 correto 6 fazer as coisas pensando
nesta  casa  e  na  sociedade.  Vereador Jeowi, sabre  estar  come  lider,  tenho tentado
resolver de uma melhor forma com meLis colegas as reitera€6es que nos sao impostas,
falei  que  levaria  e  buscaria  informa€5es  e  vou  manter  minha  palavra.  Quero  me
reportar ao Secretario de Obras e Servicos Urbanos, ha algum tempo ele me atendia e
respondia as minhas notificag6es, agora nao mais. Venho tentando buscar informa¢6es
e  nao  tenho  resposta.  Em  rela€5o  ao  Cons6rcio  Conguaras,  temos que  ajudar,  mas,

para  isso  precisamos conversar com  o Secretario  Marcelo, ele precisa vir a esta casa
nos  prestar esclarecimentos.  Presidente,  quero  registrar a  presenca  do  senhor  Pires
Neto, seja bern vindo. Primeiro quero me manifestar a respeito das manifestac6es dos
nobres colegas sobre a postagem no ``/ace" desta Casa. Assumo que mandei publicar a
nota,  e  conforme  diz  a  mesma,  recrimino  as  ausencias  dos  vereadores  que  nao

justificaram. AIguns vereadores n§o est5o respeitando esta presidencia, todos sabem
suas responsabilidades, entao espero que cada urn tenha consciencia de seus atos. A
sessao  solene  n5o  €  obrigat6ria,  mas,  nao  custava  justificarem  suas  ausencias.  Se
houve chateacao por parte de alguns vereadores, eu entendo que serviu pelo menos

para  se  comunicarem  com  os membros da  mesa.  Volto a frisar, tern vereadores que
n5o  respeitam  horario,  este  parlamento,  e  nem  o  regimento  interno,  vein  quando

quer, a hora que quer. Sentir-me desprestigiado pela ausencia dos nobres colegas. E se
quiserem tomar alguma providencia contra o presidente, fiquem a vontade, mas, n5o
vou  retirar a nota. Como primamos pelo respeito, espero que isso aconteca, pois n5o
esta  acontecendo.  Quero  me  manifestar  tamb6m  sobre  a  mobiliza€ao  da  senhora
Silvandira,  para  reativag5o  do  pr€dio  do  CAIC.  Parabenizo-a  pela  coragem,  ela  que  e
uma pioneira por ter sido a primeira gestora. A respeito da nao cita€ao dos vereadores
dentro do apoio a esse abaixo assinado, creio que deveriamos ser citados, pois dado o
momento,  dar-se  a  conotacao  de  que  a  Camara  nao fez  nada  a  respeito,  mas  cabe
ressaltar que outro abaixo assinado oriundo desta casa foi entregue ao governador do
estado,  e  o  parlamento  jovem  tamb€m  brigou  por  isso  com  o  apoio  desta  casa.
Inclusive fomos a Secretaria do estado demonstrar o nosso interesse pela educacao de
Cururupu.  Quero  me  reportar  a  Assessoria  de  Comunica€5o  do  Municipio  que  esta
faltando  com  respeito  a  esta  casa,  por  mais  que  sejam  poderes  distintos,  devemos
caminhar  juntos.   Com   rela¢ao   a   vinda   do   secretario   Marcelo,   nos  deram   umas

justificativas  pelo  seu  n5o  comparecimento,   mas  podemos  estar  aguardando  sua
presen§a. 0 oficio com a relacao das prioridades em requerimentos a respeito as vias e
estradas vicinais, ja foi  entregue ao executivo. A respeito da  biometria do titulo, fora

prorrogada por mais 30 dias.  Cururupu foi  comtemplado com  urn posto em  Sao Luis,
para   os  eleitores  deste  municrpio  que  residem   na  capital  poderem  fazer  o  seu
cadastramento  la.  0  projeto  Jovem  Eleitor  vai  ser  laneado.  Tamb€m  quero  reiterar
nossa vit6ria quanto a revitalizacao da estrada que liga Cururupu ao porto de Pindobal.
A   ATAC   esteve   em   Cururupu   e   fez   uma   analise   no   porto   do   Pindobal   para   a
revitaliza¢ao do mesmo. Sobre a cadeira de banho da Jovem de Aquiles Lisboa, n6s ja
temos 500  reais de colabora€5o dos vereadores. 0 Vereador Jeov5 ficou  responsavel
de fazer a compra. Quero registrar a presen€a do senhor Z€ Bedeu e do Senhor Lorival
Pinheiro.  Assim  declaro  encerrada  a  sess5o  e  ja  os  convido  para  a  pr6xima  sess5o.
Nada  mais  havendo  a  tratar  eu  baniel  Lopes  Louzeiro,  primeiro  secretario  lavrei  a

presente ata que ap6s lida e aprovada vai par mim assinada e os demais membros da
Mesa Diretora.
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