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caMARA MUNiapAL DE cuRURupLi -MA
CN PJ : 11.045.689/0001-97

Ata  da  Sess5o  0rdin5ria  realizada  aos  vinte  dias,  do  mss  de  agosto  de  dois  mil  e
dezenove.

Presidente: Antonio dos Santos Vale Filho
vice-Presidente: Jeovi 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 exjstenda de qu6rum proferiu: "Sob a prote§5o de Dells iniciamos os
nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secretario para proferir a Leitura
Biblica: Salmos 30, 1. Quero registrar a presenca do Assessor de Articulac5o Politicas do

municipio udinaldo, e dos nossos servidores concursados Alberth Carlos e Glauber, ora

ser5o empossados Pequeno Expediente: Leitura da Ata do dia 13/08/2019, aprovada

por unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente do
Dia: Recursos do Ongamento da Uni5o pages ao municipio de Cururupu: mes de julho:
R$ 6. 414. 419, 57 Mes de agosto: R$ 1. 796. 693, 91, de janeiro a agosto, 15. 568.  162,

08; Oficio Circular n® 001/2019 da HEMOIVIAR, que trata da Campanha para Doa€5o de

Sangue, no dia 22 do mss e ano em curso; Convite do SfNSPuMLJC, para uma reuni5o
dia 23 de agosto, onde sera tratada o tema: Actimulo de Cargos de Servidores Ptiblicos;
lnformativo  do  Dep.  Gilberto  Kassab,  que  trata  do  Programa  Internet  para  todos.

Requerimento n® 017/2019, do Vereador Daniel e Ant6nio Filho, que trata do pedido

para realizac5o de uma sess5o solene de homenagem e reconhecimento aos policiais de
Cururupu, em comemora€ao ao dia do soldado. Cinco Minutos Regimentais: ORDEM D0

DIA: Chamada Regimental. Adaildo Jos€ Barges, Aldo de Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio

Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos Santos Vale Filho, Daniel Lopes Louzeiro, Ebenilson

de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva, Hellen Nuce Costa Cerveira Cutrim, Jeova da Silva
Ribeiro Jdnior, Luis Henrique Chaves. Justificou sua ausencia o vereador Roberto Jorge
Pestana,   Discuss5o  e  Vota€5o  da   Mat€ria.  Vereador  Daniel,  senhor   Presidente,
funcionarios,  vereadores  e  galeria  presente,  na  verdade  este  requerimento tern  por
finalidade  de   homenagear   esses  servidores  que  trabalham   incansavelmente   pela

seguran€a dos nossos municipes. Eu e o vereador Ant6nio Filho, vimos a oportunidade

de homenagearmos o 25® Batalhao de Polfcia em Cururupu, em nome do Major Marcio,

e peco que seja estendido o convite para a policia civil e ao Judiciario. Ver. Adaildo eu

sou a favor do requerimento, mas, quero chamar atengao que 6 no dia de nossa sessao
ordinaria, e n5o podemos comprometer os nossos trabalhos. Mas poderia ser dia 26 ou
outra data. Vcr.  Daniel pensamos nesta data, mas,  se for outra fica a decis5o para o

plenario. Ver. Hellen Maravilha quero parabeniza os nobres vereadores pela iniciativa,
e   dizer   que   melhorou   a   seguranca   no   municipio.   Sugiro   que   seja   estendida   a



homenagem aos colegas que hoje prestam servigo fora do municfpio, mas ja estiveram
trabalhando  aqui,  e tamb6m  aos  aposentados,  e  de  maneira  especial  o  aposentado
Braga. Ver. Daniel, importante ver. Hellen a senhora ter lembrado para fazermos esta

homenagem.  Ver.  Egnaldo,  eu  pude  vivenciar  o  melhor  tempo  da  policia  militar  no

nosso municipio, se na 6poca, Cururupu tivesse a quantidade de policiais que tern hoje,
teria sido excelente. Todos n6s contribuimos muito para que este momento pudesse
esta acontecendo em Cururupu. Peso, n5o s6 para os que est5o na ativa, mas tambem

para o senhor Martinho, Edson e outros. Ver. Hellen Maravilha n6s temos o titulo de
cidadao Cururupuense a ser dado, se pudesse fazer uma sessao rinica para os que v5o
receber os titulos, junto com a dos homenageados seria born. Presidente, a sess5o para

as pessoas que vao receber os titulos, ainda n5o, porque ainda ha titulos na comissao

esperando o parecer ser votado. Vcr. Egnaldo senhor presidente porque nao fazer no
dia 03 de setembro? Vcr. Ebenilson eu vejo o seguinte, nao ha porque nao realizar a

sessao  de  solenidade  em  urn  dia  normal  de  sess8o  ordinaria,  s6  suspendermos  os

trabalhos, mas a minha sugestao e para o dia 03 de setembro. Aprovada a materia por

todos  os  vereadores  presentes.  GRANDE  EXPEDIENTE:  Ver.  Aldo  senhor  Presidente,

demais vereadores, galeria aqui presente, gostaria de iniciar a minha fala parabenizando

e agradecendo a gest5o municipal, pela implantacao do CRAS, em Areia Branca, uma

populacao   que   merece  muito   mais.  Tambem   gostaria   de   agradecer   a  todos   os
vereadores que mencionaram o meu nome, sei que ja era uma ac5o do planejamento

da prefeitura. i importante que valorize essas pessoas, e assim como o requerimento
do Ver. Daniel homenageando e reconhecendo o que estes policiais ja fizeram e estao

fazendo por n6s. Quero cobrar do ver. Daniel o relat6rio do Programa Crianca Feliz, que

ficou de trazer a esta casa e ainda n5o veio. Vcr. Ebenilson pego a aten€5o do vice-Iider

do governo para fazer as anota§6es, ha mais de 2 meses pedir por melhorias ali pr6ximo

ao Posto do Banga, e o basico do basico e ja esta uma vala. Sei que 6 uma MA, mas e urn

espa€o da cidade no bairro de Rodagem, ja foi quebrado a meio flo bern em frente ao
senhor Edmundo do boi de Fortaleza. Estive na Vila Uni5o, e cada morador coloca uma

lampada  na sua porta para iluminar a  rua, sei que tern uma indica¢ao da Ver.  Hellen,

mas  peco  que  tale  com  o  secretario  de  obras  para  ver  essas  situa¢5es.  Vcr.  Hellen

Maravilha  a  minha  fala,  quero  direcionar ao  lider do  governo,  e sobre  a  ilumina€ao

ptiblica  na  Vila  da  Paz  2,  eles  est5o  sem  iluminac5o  na  rua,  e  pedem  para  passar  a
maquina  para  retirar  os  tocos  das  ruas,  a  Vila  Concei€ao  tamb€m,  ela  e  uma  das

comunidades mais perigosa que tern em Cururupu. A Rua Joaquim Reis, que e a rua do

cemit6rio  esta  intrafegavel,  assim  como a Sao Jose.  Pe¢o  mais uma vez pela  limpeza,

ilumina¢ao, pintura e os alambrados para a praca do Maniquito. Vcr. Daniel, quero frisar

mais uma vez dos discursos feitos na inauguracao do CRAS em Areia  Branca,  sobre  a

atuagao  desta  casa,  e  parabenizar  mais  uma  vez  o  ver.  Aldo  pela  indicac5o.  0  ver.

Ebenilson  tocou  num assunto  imp`ortante ali  proximo do Banga,  problema  como este

que ja foi falado aqui de pessoas que quebraram o asfalto e deixam os buracos sem o
conserto devido. Ver. Jeova s6 retratando sobre a inauguracao do CRAS, dizer que em



2017,   sempre   foi   falado   pelo   ver.   Aldo,   que   Areia   Branca   tivesse   urn   6rgao

representando o governo na comunidade, e esta indicacao foi atendida para o bern de

todos, Ao ver.  Ebenilson, quanto ao problema ali do Banga, desde de o mss de junho

venho cobrando, assim  como ali  do sr.  Edmundo,  e a Vala da Chiquinha, estive  la  no

inicio dos trabalhos, mas estarei voltando la para ver como anda os servi€os. Procurarei
o Sapote para informar os seus pedidos ver. Hellen. Quero parabenizar aos jovens que

acreditaram no concurso da camara e agora s5o mais dois a se efetivar como servidores
deste parlamento. Presidente quero externar a alegria e a satisfa¢ao do convite feito

pela  gestao  para  inauguracao  do  Anexo  do  CRAS  em  Areia  Branca,  parabenizo  a
comunidade de Areia Branca e a gestao pelo reconhecimento do que fez esta casa para

que este evento acontecesse. E tamb6m parabenizar a comunidade de Entre Rios pela
constru€5o  da  sede e a  belfssima  festa  realizada  no  dltimo  domingo. Tambem  quero

cobrar o li'der do governo, que a comunidade de Santa Luzia cobra a falta de agua. Neste

momento  peco  ao  primeiro  secretario  que  fa€a  a  leitura  do  Termo  de  Posse  dos

aprovados no concurso para o cargo de motorista, o servidor Glauber Pinto Ferreira. E

para  Assistente  Administrativo  o  servidor  Alberth  Carlos  Monteiro  Borges,  que  ora
ser5o empossados.  Franqueio a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar

acerca da posse ora realizada. Ver. Luis, nesta oportunidade quero desejar boas-vindas
aos  novos  servidores  que  acabam  de  tomar  posse  nesse  trabalho  de  servir  este

parlamento,  desejo  sorte  e  dedicacao.  Presidente  quero  da  boas-vindas  aos  novos
servidores desta casa.  Que possam  encampar nesta  luta e no trabalho junto a todos


