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CfiMARA MUNICIPAL DE CLJRURUPu - lv]A
CNPJ: 11.045.689/0001-97

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

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
vice-Presidente: Jeova da Silva Ribeiro Jdnior
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 protegr=o de Deus irliciamos os
nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secrefario para proferir a Leitura
Bfblica:  lsaias 43,  14,  Quero  registrar  a  presen€a  da  Prof.  Sirley,  Gestora  da  escola
Rosins  Rabelo  e  os jovens  alunos que  participaram  do  Parlamento Jovem  2019,  e  a

Senhora Nilva da Comunidade de Olho D'5gua. Pequeno Expediente: Leitura da Ata do
dia 20/08/2019, aprovada por unanimidade de todos os vereadores presentes. Cinco
minutos regimentais: Vcr. Bruno, quero pedir ao vice-Iider do governo, para conversar

com a gestora sobre a situacao da Praca da Matriz, ha muitas pessoas utilizando dela

para fazer suas caminhas, e e preciso que se faca urn reparo na mesma. Ver.  Roberto
Pestana, s6 quero destacar o acontecimento de ontem, o aniversario de 30 anos da
escola Gervasio Santos, eu assim coma muitos fiz parte desta hist6ria, por 2 anos como

professor.  Tamb€m   quero  registrar  sabre  a  grande  perda   D.  Yara,  para  o  nosso
municipio.  Vcr. Daniel, com relacao a cobranca do ver. Bruno, Ievarei a sua inquietac5o

e trarei a resposta. 0 problema ali pr6ximo na Rua Rio Branco, ja foi colocado picarra

para melhorias. Falando dos 30 anos da escola Gervasio Santos, ontem pude participar
daquele evento e dos relevantes servicos prestados ao municipio. Ap6s a dent]ncia do
Ver.  Pinto, fomos fazer a visita  na comunidade de  Rumo,  eu, os vereadores Adaildo,

Aldo,  Ebenilson,  Jeowi,  Egnaldo  e  Pinto,  dentlncia  esta  que  nao se  confirmou.  Vcr.

Ebenilson quero comunicar a V. Exa e principalmente do lider do governo, ontem recebi

moradores de Serrano  que  pediram  apoio  de alguns vereadores la  de  Serrano,  e  os
mesmos tomaram a iniciativa de fazer urn pa]iativo na estrada, porque mais uma vez o

governo do estado n5o fez a sua  parte.  E eu  estarei  ajudando doando cimento  para
ajuda-los. Estive na dltima sexta-feira na reuni5o com os professores do municfpio,15 no

Sindicato, foi muito boa, vi que ha uma preocupacao do municfpio para n5o prejudicar

os servidores. Urn ponto important`e que o procurador do municipio colocou, a questao

de   lados  partidario   e   agir  como  profissional   tecnico.   0  sindicato  parabenizou   a

procuradoria. Agora vamos chamar o Ministerio "blico, e provocar uma discuss5o. Ver.
Adaildo, nestes 5 minutos regimentais, quero ressaltar aqui a fala da luta do Dep. Gast5o



Vieira em implantar aqui meus parab€ns a ele pela luta e o carinho e pelo que sempre

tern feito por Cururupu. Quanto aos 30 anos da escola Gervasio Santos, quero dizer que

6 uma escola de referencia no estado e a primeira a efetivar o curso de magist6rio pelo

estado no municipio. Refor€ando a fala do ver. Daniel sobre a visita feita por esta casa
na estrada e a nossa responsabilidade em fazer o nosso papel coma representantes do

povo. Ver. Ant6nio Carlos, voces [embram que pedir aqui a nota fiscal da  compra  da
Ambulancia, que foi uma emenda de 190 mil e ela custou 130 mil? Quero dizer que por

situac6es  irregulares como  esta,  que  uma  pessoa  perdeu  o  mandato  por ter feito  o
indevido foi condenado a ter que devolver para os cofres priblicos o restante do recurso.
Vcr. Aldo, quero aqui refor€ar o seu pedido presidente, feito a semana passada, para a

Comunidade de Santa Luzia, venho pedir hoje pela Rua de Santa Luzia ali pr6ximo ao Sr.

Manteiga, pois as dificuldades com a falta de agua ja vivem a bastante tempo e o senhor
Mariano disse que o servico ainda n5o foi feito porque ainda n5o encontraram uma casa

para guardar os canos. Eu tamb6m quero registrar o quanto foi proveitosa a nossa visita
na  estrada.  Vcr.  Egnaldo,  quero  parabenizar todos  os  prefeitos  da  Regiao  Ocidental

Maranhense   que   comp5e   o   Cons6rcio  CONGUARAS,   pela   iniciativa   de   criar  este

cons6rcio com o objetivo de melhorar as ruas e vias de acesso nas estradas vicinais de

cada  municipio.   Quero registrar tambem que foi protocolado os oficios para a Caixa
Econ6mica,  a   MOB  e  ao  Governado  Flavio  Dino  cobrando  a  cadeira  da  Thayara.

Presjdente, quero justificar a minha ausencia ontem na cerim6nia dos 30 anos da escola

Gervasio  Santos,  parabenizar  a  escola  pelo  aniversario,  agradecer  e  reconhecer  a
importancia da escola. 0 Ver. Ebenilson coloca sobre o painel de vfnculos dos servidores,

uma cobranca feita pelo TCE Estadual. E falando da vinda do Governador aqui amanha,

fui  informado que n5o vai  mais vir amanha, mas sim dia 04 de setembro,  E foi  levado

pela professora Marileide a proposta para a reuni5o com os cerim6nialistas do governo,

para  que  neste  mesmo  dia  fazermos  a  sess5o  de  entrega  do  titulo  de  cidad5o
Cururupuense ao governador. Como ja falou o Ver. Egnaldo ontem fomos pessoalmente
fazer a entrega dos oficios para a MOB. Caixa Econ6mica e o Governador. Vcr. Daniel,

quero pedir desculpas por ter esquecido antes de da os pesames a ver. Hellen pela perda
do seu pai. Meus pesames. Presidente eu tambem pe¢o desculpas a senhora ver. Hellen

por ter passado despercebido, foi urn lapso, mas quero aqui externar meus sentimentos
pela  perda  do seu  pai.  ORDEM  DO  DIA:  Chamada  Regimental.   Adaildo 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 Cerveira Cutrim, Jeova

da  Silva  Ribeiro  "nior,  Luis  Henrique  Chaves  e  Roberto  Jorge  Pestana.  Declaro
encerrada a sess5o e convido a todos para a sessao de amanha. Nada mais havendo a

tratar eu Daniel Lopes Louzeiro, primeiro secretario lavrei a presente ata que ap6s lida

e aprovada vai por mim assinada e `os demais membros da Mesa Diretora.

Plenario ltalino Pines Rodrigues, da "Casa Legislativa C6sar Ronaldo Santos Machado",
aos vinte e sete dias do mss de agosto de dois nil e dezenove.



Secretario 2° Secret5rio
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