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CN PJ : 11.045.689/0001-97
Ata  da  Sess5o  0rdinaria  rea]izada  aos catorze  dias,  do  mss de  agosto  de  dois mil  e
dezenove.

Presidente: Ant6nio dos 5antos Vale Filho
vice-Presidente: Jeovi da Silva Ribeiro Jt]nior
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: "Sol] a prote§5o de Deus iniciamos os
nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secretfrio para proferir a Leitura
Biblica:  Proverbio 19,  1-8.  Quero registrar a presenga do companheiro, Gravatinha e

Udinaldo Rabelo. Pequeno Expediente: Leitura da Ata do dia 07/08/2019, aprovada por
unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente do Dia:
Termo  de  Cooperafio  T€cnica  n®  0019/2019  -  TJ/MA,  que  trata  do  Termo  de
Cooperac5o Tecnica que entre si celebram o Poder Judiciario do Estado do Maranhao e

a Camara Municipal de Cururupu/MA; Errata da Resolu€5o n® 001/2019 -CMDCA, que
"Disp6e  sabre  o  processo  de  escolha  dos  conselheiros  Tutelares  do  Municl'pio  de

Cururupu - MA.  Edital n° 001/2019"; Nota de Reptldio de Joao Souza, que trata do

procedimento  medico  que  levou  a  morte  de  urn  bebe,  no  Hospital  Santa  Casa  de
Cururupu/MA;  Requerimento n® 014/2019, do Vereador Daniel, que trata do pedido

para conclusao da Quadra de Beach "Soccer do Guarani", e da construg5o de uma na
comunidade de Vi[a Afonso e outra na comunidade de Areia Branca na area denominada
"Campo  do  Brasil".  Cinco  minutos  regimentais.  Vcr.  Bruno,  quero  parabenizar  os

vereadores que est5o ajudando no Campeonato de V6lei. Sabemos da necessidade de

uma  quadra  de  esporte  em  Cururupu,  e  a  importancia  que  tern  esta  modalidade
esportiva para os jovens, gostaria que pudesse acontecer mais vezes. Peco ao presidente
convidar o secret5rio de esporte para vir aqui nesta casa para falarmos das praticas de
esportes desenvolvida pela secretaria. Dizer que 6 muito facil ser candidato a prefeito,

mas 6 preciso que a popula€5o conhe€a quem s5o as pessoas que querem administrar

o municipio, saber de onde elas vein,  pois estou sabendo que tern varios vereadores

querendo ser candidato a prefeito. Eu quero me comprometer para ajudar no pr6ximo
campeonato de v6lei. Ver. Ant6nio Carlos, a politica deveria acontecer de forma que

para ser prefeito o candidato ao cargo deveria primeiro ter sido vereador. Vcr. Daniel
importante o que coloca o vereador Bruno. Mas, respondendo a Ver.  Hellen que disse

na sess5o anterior ter recebido reclama§6es de prbfessores, que os alunos n5o estavam
recebendo ajuda do Poder Ptlblico Municipal para o treinamento dos mesmos, fui buscar

informag6es e falei com o Prf9 Alex, urn dos professores de Educag5o Fisica, responsavel

pelos trabalhos na area para toda a delega¢5o, assim como outros profissionais, como:



psic6logo, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, gestores, professores, Assessores, e
a pr6pria prefeita. 0 campeonato de v6Iei e importante como disse o ver.  Bruno, e o

secretario de esporte disse que agora v§o abranger a outras modalidades esportivas, no
intuito  de  realizar  a  campeonato  regional.  Quero  parabenizar  a  administrac5o  e  a

secretaria de educa¢5o, por esfa patrocinando este grande vento. Vcr. Roberto Pestana
nao  lembro  qual  o  mss,  em  urn  encontro  com  professores  e  a  prefeita  falou  que

anteciparia a parcela do d€cimo terceiro, pois chegou o momento e ficou a inquieta€ao

de professores e nada. E na v6spera do dia dos pais foi creditado para a educacao, n5o

sei se para os demais funcionarios. Ver. Egnaldo, quero aqui lamentar o falecimento de

uma jovem da comunidade de Riachuelo, ocorrido ontem. Ela deixa 4 filhos, e a saudade

para  os  seus  familiares.   Dizer  ao  ver.  Bruno,  se  Vossa   Excelencia  quiser  ajudar  o
campeonato ainda pode. Acredito que o esporte ainda 6 a maior ferramenta para ajudar

os jovens  nao  ir para  o caminho  das drogas.  Mesmo  atrasado quero deixar os  meus

parab6ns a todos os vereadores que sao pais, e a todos os pais de Cururupu. ORDEM
DO DIA: Chamada Regimental. Ant6nio Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos Santos Vale

Filho, Daniel Lopes Louzeiro, Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva, Luis Henrique

Chaves e Roberto Jorge Pestana. Justificaram suas ausencias os vereadores Adaildo Jos€

Borges, Aldo de Jestis Ferraz Almeida, Elconor de JesLls Ferreira Silva, Jeowi da Silva Ribeiro

Jdnior e a    vereadora Hellen Nuce Costa Cerveira Cutrim. Discussao e Votacao da  Mat6ria.

Requerimento n° 014/2019, do Vereador Daniel, que trata do pedido para conclusao
da Quadra de Beach "Soccer do Guarani'', e da construcao de uma na comunidade de
Vila Afonso  e outra na  comunidade de Areia  Branca na area  denominada  "Campo do

Brasil". Ver. Daniel na verdade estamos reapresentando a mat6ria, porque houve urn

equivoco no entendimento da leitura dela no dia em que foi apresentada, e a mesma

tern o objetivo de cobrar a conclusao da quadra que foi iniciada, e a constru€ao e das

duas ja pedidas. Ver. Egnaldo, eu inclusive ver. Daniel tive a oportunidade de conversar

com   o  Secretario  de  Esporte,  e  pedir  a  ele  que  o  municfpio  pudesse  realizar  o

campeonato de Beach Soccer, pois os amantes do futebol desejam que isto acontega.
Aprovada a mat€ria por unanimidade dos vereadores presentes. GRANDE EXPEDIENTE:

Presidente, senhores vereadores, ontem falei aqui, e quero refor€ar novamente sobre
o  evento  realizado pelo Tribunal  de Justice que sera  amanha.  Vcr. Ant6nio Carlos  o
evento e para quem  esta devendo o banco e outras coisas? As pessoas que devem  o
banco atrav6s da cfmara podem negociar? E o presidente n5o pode negociar o debito?
Presidente, sim, a conciliac§o ira acontecer para atender a todas as negociac6es para

possivel  conciliac5o.  Ja  tentamos  ver  esta  situac5o,  inclusive  o  BANIF  que  esta  nos
ligando cobrando a c§mara. 0 vereador que desejar se fazer presente no evento fiquem
a  vontade.  Quero  informar  que  est5o  a  disposic5o  dos  nobres vereadores  nos  seus

notebooks a  Lei  Organica do Muni`cl'pio, o Regimento lnterno da Camara,  o C6digo de

Etica e Decoro Parlamentar, C6digo de Postura do Municfpio, e as Leis sancionadas de

1948 ate 2019. Declare encerrada a sess5o e convido a todos para a sessao da pr6xima semana.

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