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caMARA MLiNlapAL DE cL[RURLipL] - MA
CNPJ : 11.045.6S9/OOO1-97

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

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filfio
Vlce-Presidente: Jeova da Silva Ribeiro Jrinior
Secretarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fonseca Silva

As oito e trinta no Plen5rio da Camara Municipal de Cururupu-MA, o senhor Presidente

ao verificar a existencia de qu6rum proferiu: *Sob a protefl=o de Deus iniciamos os
nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secret5rio para proferir a Leitura
Biblica: Salmos 139,1. Quero registrar a presenca do companheiro Zezinho, Gravatinha

e Udinaldo Rabelo. Pequeno Expediente: Leitura da Ata do dia 06/08/2019, aprovada

por unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente do
Dia: Requerimento n® 016/2019 do Vereador Daniel, que trata da solicitac5o para Cria¢ao de
urn mecanismo online para entrega de contracheques  dos servidores municipais; Indicacao n°

008/2019 dos Vereadores Aldo Ferraz, Ebenilson de Jesus e Roberto Pestana, que trata do

pedido para a construcao de uma cobertura na area livre da unidade Basica de Sadde de Areia
Branca; Nota de Esclarecimento da Santa Casa de Miseric6rdia, que trata sob a Nota de Repudio
do senhor Juca da Tapera; Pedido de apoio para Publica§5o do livro ``lNFANCIA EIVI VERSOS",

dos  jovens   Cururupuense,   os   autores,   Mateus   Borges   e  Sharlene  Serra.   Cinco   minutos

regimentals: Ver. Daniel, chegou ate mim a pedido para apoiar esses jovens escritores, no que

diz respeito a publicaeao do livro acima mencionado, e peso aos nobres vereadores, aqueles

puderem  ajudar  com  qualquer  quantia,  deixe com  Chefia  de Gabinete  da  casa.  Mum  mais
agradeco. Tamb6m peso ao Presidente da Comissao de Sadde para averiguar o que aconteceu
no hospital, de acordo com fato aqui relatado hoje atrav6s desta  nota de esclarecimento do
Hospital Santa Casa,  e mos traga informac6es do ocorrido. Ver.  Roberto Pestana,  na pr6xima
sexta-feira as 16:30, vai ser inaugurado em Areia Branca a Anexo do CRAS, e n5o sera s6 para
atender a popula§ao de Areia Branca mais toda Cururupu, isto e urn avanco do governo. Com
relacao ao que o senhor falou Ver. Daniel, a Santa Casa emitiu uma nota contrariando a nota de
repudio dd Juca, onde o mesmo desmente a nota de esclarecimento da Santa Casa, nos resta
ver quem esta com a verdade. Quanto a nossa visita feita na sexta-feira, encontrei o secretario
Marcelo, e falei com ele sabre a vala 15 da Disgranha, pedir qLle visse, e a mesmo me disse que
desta vez sai. Ver. Antonio Carlos senhor Presidente eu desconfio do atendimento da Santa
Casa,  porque ja aconteceu com  urn parente meu, e tenho uma  magoa  muito grande com  o
Jdnior. Sei do compromisso e da imporfancia que e realizar o parto normal. Domingo fomos a

Cocal para passar o dia dos pais la, e urn colega teve a ideia de tirar uma toto da Caixa D'agua,
mas os moradores n5o gostaram, eu queria ajudar, mas fui informado por eles que n5o querem
ajuda de vereador, prefeitura, e de ningu6m, eles mesmos ir§o fazer a servigo. ORDEM D0 DIA:



Chamada Regimental.  Adaildo Jos6 Barges, Ant6nio Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos

Santos Vale Filho, Daniel Lopes Louzeiro, Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva,

Jeova   da   Silva   Ribeiro  Jdnior,   Luis   Henrique  Chaves  e   Roberto  Jorge  Pestana.
Justificaram  suas  ausencias  os  vereadores  Aldo de Jesus  Ferraz Almeida,  Eleonor  de Jesus
Ferreira  Silva  e a vereadora  Hellen  Nuce Costa Cerveira  Ciitrim.  Discuss5o  e Votac5o das
Mat6rias. Indicacao n® 008/2019 dos Vereadores Aldo Ferraz, Ebenilson de Jesus e Roberto
Pestana,  que trata  do pedido para  a  constru€5o de uma cobertura  na  area  ]ivre da  Unidade
Basica  de Sadde de Areia  Branca. Ver.  Roberto Pestana come ja  haviamos falado da  UBS de

Areia  Branca,  mos propomos a  pedir que seja construida  uma cobertura de protecao para os
usuarios do SUS,  naquela  unidade de satlde.  Peso o veto dos  meLis pares pela aprovac5o da

mat6ria.  Ver. Ebeni]son, ja vimos discutindo a bastante tempo sabre as enormes filas no Centro

de  Sadde,  e  principalmente  os  dias  em  que  Jos€  Amado  consulta.  Isto  6  para  d5  melhor

comodidade aos usuarios a partir de 06:30 e 7:00hs quando forem entregues as senhas, e eles

se protegerem do sol e chuva, tamb6m 6 para contribuir na melhoraria da qualidade dos servicos
do SUS. Ver. Daniel, n5o s6 importante para Areia Branca, mas para as demais UBS. Contem com

o meu voto. Vcr. Roberto Pestana ao inv6s de marcar a tarde, que mudassem o planejamento,
deixando  urn  servidor  para  marcar  mais  cedo  pela  manh8.  Requerimento  n®  016/2019  do
Vereador Daniel, que trata da solicita€5o para Cria€5o de urn mecanismo online para entrega

dos contracheques aos servidores municipais. Ver. Daniel Senhor Presidente, o requerimento 6
bern claro, em 2016 foi apresentado pela ex-vereadora K5tima, e aprovado por esta casa, agora
venho apresentar e pedir para que seja atendido pelo executivo. Tudo isto foi pelos relatos de
funcion5rios da zona praiana e rural, diante de suas dificuldades de vir ate a sede e muitas das

vezes n5o esta disponivel no momento desejado, e pela  comodidade de te-Io via online. Vcr
Ebenilson Senhor Presidente em 2016, quando foi colocado o requerimento com este mesmo

pedido, como resposta nos veto as dificuldades do governo. Seria melhor que o contracheque
fosse enviado para o setor onde o funcionario trabalha, para que ele receba, em vez de gastar
com xerox, sem contar no gasto para o governo. Vcr. Daniel hoje com a tecnologia 6 ate mais
c6modo  para  o  servidor  receber  o  contracheque  online,  e  n5o  gera  custo  nenhum  para  o

governo.  Presidente  basta  voce  ter  a  internet  na  sede  ou  no  interior  para  ter  acesso  ao
contracheque. A quest5o da entrega manual € normal, posso concordar com o Ver. Ebenilson,

porque descentralizaria a  entrega,  e a  quesfao online seria  uma opcao. Antes o Governo do
Estado entregava numa central nos municipios, mas hoje ja trabalha com o contracheque online.
Aprovadas as mat6rias por todos os vereadores presentes em  Plenario. GRANDE EXPEDIENTE:

VER. Roberto Pestana s6 quero informar sobre o projeto que esfa sendo desenvolvido na escola
Rosins Rabelo e Nelson Machado, urn Projeto em parceria com a SEBRAE e a Prefeitura, atrav6s

da Secretaria de Educa€ao. E uma acao direcionada aos alunos do 90 ano, com uma proposta de
trabalhar o empreendedorismo sustenfavel com o artesanato local. Ver. Daniel, quero desejar
boas-vindas ao vereador Luis que retornou a esta casa. E s6 refor€ando o que o vereador Ant6nio

Carlos falou do compromisso em realizar o servico de parto, que sabemos de fato 6 importante.
Peso ao vereador Ebenilson como presidente da comissso de sadde que busque informa€6es do

fato ocorrido na  Santa  Casa,  e  relatado  hoje nesta casa. Ver. Jeov5 eu,  o vereador  Egnaldo,
Ant6nio  Filho  e Aldo  Ferraz,  visitamo`s algumas  escol:s  e  UBS,  e vimos situac6es  de  algumas

necessidades  que  ali  precisam  ser  reparadas  pelas  secretarias  competentes.   Fizemos  urn

relat6rio e encaminharemos as mesmas. Respondendo ao vereador Ebenilson, a lei do concurso,

ela existe, sentamos com a Assessoria Jun'dica do Municipio, e que para este concurso n5o ha



necessidade de outra lei, a mesmo obedece uma exigencia do Minist6rio Ptiblico. E informar que

foi  reativado  o  concurso  para  o  aumento  de  novas  vagas  e  prorrogadas  as  inscric6es.  Vcr.

Roberto Pestana fal5vamos sobre a prova do concurso acontecer no mesmo dia da eleic§o do
Conselho Tutelar. Ver. Jeowi, n§o falamos sabre o assunto. Presidente foi questionado para a
Assessoria Jurfdica, e eles informaram que vao rever a data. De antem5o quero noticiar que eu
estou desconectado do mundo virtual, foi furfado a meu celular. Eu tamb6m quero da as boas-
vindas ao vereador Luis, que depois de ter passado por problemas de sadde volta a esta casa.

Quero falar do Projeto Jovem Eleitor, implantado pelo Poder Judici5rio na 149 Zona Eleitoral de
Cururupu, que nos vereadores que conhe€am jovens que ainda  nao tiraram seus titulos,  que

procurem o Cart6rio Eleitoral para tirar o seu titulo. Vcr. Ant6nio Carlos Senhor Presidente em
Alianca s5o bern poucos que ainda n5o fizeram. Presidente a maior dificuldade talvez seja para

os eleitores que residem em outra comarca ou estao trabalhando em outro municipio. Mas ja

foi  aberto  o  Cart6rio  para  a  biometria  dos  cururupuenses  que  residem  em  S5o  Luis.  Dia  15

quinta-feira vai acontecer a Justiga ltinerante, e vamos receber o Corregedor, a Procurador, e o
Presidente  do Tribunal  de Justica  do  Estado, aqui em  Cururupu  e sexta-feira  em  Bacuri,  para

realizar urn dia de atendimento de conciliac5o nos processos, convido todos os colegas para se

fazerem  presentes. Com  relacao as visitas, nas escolas e UBS, estivemos tamb6m  em Aquiles

Lisboa, foi  muito boa  e proveitosa  a  visita  conforme j5  relatado  pelo ver. Jeov5.  0 curso de
formac5o para vereadores em Bacuri realizado pela Uniao de Vereadores no dia 16, o vereador

que estiver interessado que procure a presidencia ou a chefia de gabinete para dizer que vai e
assim viabilizarmos a nossa ida. Declaro encerrada a sessao e convido a todos para a sessao de

amanha. Nada mais havendo a tratar eu Daniel Lopes Louzeiro, primeiro secretario lavrei

1® Secretario 2® Secret5rio


