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CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU -MA
CNPJ: 11.045.689/0001-97

Ata da Sessao Ordin5ria realizada aos quatro dias, do mss de dezembro de dois mil e dezenove.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidente: Jeov5 da Silva Ribeiro Jtinior

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 PROTECAO DE DEUS ]NICIAMOS

0S NOSSOS TRABALHOS", em  seguida  solicitou ao primeiro secretario para  proferir a

Leitura Biblica: Joel 2, 28 -31. Quero registrar e agradecer a presenca do companheiro

Gravatinha  E  Udinaldo  Rabelo.   PEQUEN0  EXPEDIENTE:  Leitura  da Ata  do  dia  19-11-

2019. APROVADA por todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente
do  Dia:  Parecer n°  015/2019,  da  Comiss5o de Constitui€5o e Justica,  que trata  dos
Projetos Decretos Legislativos n° 001, n° 002, n® 003, n° 006, n° 007, n® 008, de 2018,

e n° o|2,  n° ol3,  n° 014 de 2019.  "Disp6e sobre a  concessao de Titulo de Cidadas e

Cidadaos   Cururupuenses,   pelos    relevantes   servi€os   prestados   ao   Municfpio   de

Cururupu'',   as  pessoas   relacionadas:   Dr£   Dilcilene   Lobato   de  Carvalho,   Dr°   Edilson

Correa de Madeiros, Dr.  Marcelo Jatahy de Carmago, Dra Ligia Soares Abreu,  Dr° Diego

Duarte  Lemos,  Ten.  Brenop  Marques  Cruz,  Pr.  Rui  M5rcio  Gonzaga  dos  Santos,  Dr°

Jefferson  Miller  Portela  e Silva,  Major  Marcio Andr6  0liveira  Mendes.;  Projeto de  Lei

n° 022/2019 de autoria dos Vereadores Adaildo Jos6 Borges e Egnaldo Fonseca Silva,
"Autoriza a Concessao de lncentivo Fiscal para o Financiamento de Proj.etos Esportivos,

e da outras  providencias" Requerimento n® 028/2019 da Ver.  Hellen  Maravilha, que

solicita  melhorias  na  ilumina¢5o  ptiblica  na  comunidade de  Rumo Santa  Maria,  neste

municfpio.  CONVITE  D0  SINSPUMUC  para  a  confraterniza€5o  dia  14/12/2019;  Offcio

n°   414/2019  -   PJCPU,   que  trata   do  teor  de   despacho   constante   nos   autos   do
Procedimento Administrativo  n° 016/2019.     Cinco  Minutos  Regimentais. Ver.  Bruno

Passinho quero fazer urn pedido ao lider do governo, e quero que o ver. Aldo e o ver.

Roberto se  manifestassem a  respeito da situa€ao ali  nos Tres Cora€6es, as ruas sao s6

buracos,  e o  secretario foi  convocado  para  prestar esclarecimento  nesta  casa  e  nada

respondeu, mas aonde a prefeita esta, Ia esta ele. 0 comerciante Cabrito disse que vai

fechar o estabelecimento,  pois nao tern mais o que fazer para pagar as suas despesas.

A  situacao  de  Cururupu,  em  nao ter  urn  espa¢o  para  as famflias frequentarem  'ruim

demais. Ver.  Roberto Pestana  os secretarios tern  autonomia? Acho que nao.  Mas  na

gest5o de Z6 Francisco quando ela foi secretaria, teve autonomia. Ver. Ant6nio Carlos
sobre a vinda  do secretario de obra,  ele n5o veio porque eu  que  pedir ao  presidente

para  suspender  a  vinda  dele  aqui  dia  26.  Sobre  o  que  falei  ontem  aqui  na  casa  foi



repetida  a  mat6ria  de  condena€5o.  Vcr.  Hellen  Maravilha  quero  s6  falar  sobre  o

discurso  do  ver.  Bruno,  eu  estou  procurando  saber do  contrato  no  valor  de  560  mil

reais,  ainda  n5o  esta  no  portal  de  transparencia  a  licita¢ao.  Ver.  Aldo  Ferraz  quero

saber do lfder do governo com relas5o ao concurso ptiblico, algumas pessoas est5o me

procurando para saber se vai acontecer, qual a empresa a realizar, e como podem ser
ressarcidos  do  valor  pago  pela  inscricao,  ver.  Bruno  voce  s6  repete  aquilo  que  n6s

estamos tratando desde 2017.  Essas cobran¢as sao pertinentes e diarias,  infelizmente

n5o  temos  moral  alguma,  tern  assessor  com  mais  moral  que  n6s,  e  estamos  igual

enfeite  de  natal  parado!  Ver.  Jeova  Jtinior com  relacao  a  fala  do  ver.  Bruno,  quero

concordar com ele, nunca encontrainos o secretario de obra, por isso sai da lideran€a,

ele  parece  mais  seguranca  da  prefeita  que  secretario.  A  barragem  do  Jerry e  a  Rua

Brasil,  sao assunto enjoado falado aqui. Ver. Daniel Louzeiro, eu quero aqui discordar

de   V.   Ex§   ver.   Jeova,   pedido   seu   ja   foi   atendido,   inclusive   recentemente   la   na

comunidade de Monte Alegre. 0 papel do lI'der e intermediar entre o poder executivo

e  legislativo,  para  os  pedidos  da  popula€ao.  Ver.  Egnaldo  Fonseca  mais  uma  vez  fui

tachado de  mentiroso ali naquela  area de Sao Benedito,  e  na  Rua  da  Rosinha  da  Mac

Point,  s6  e  falado  que  vai  ser  feito  e  nada  €  feito.  Ver.  Adaildo  Borges  eu  ouvir  a

entrevista  na  radio  de  todos  os  secretarios,  e  me  perguntei  se  moro  em  Cururupu,

porque o que a secretaria de Agricultura falou eu ainda nao vi, talvez seja coisa para o
futuro. Quando falam do secretario Marcelo, ele n5o atende aos nossos pedidos, mas

nao  nega  nos  receber.  Ver.  Ebenilson  de  Jesus  hoje  eu  acredito  que  o  ver.  Bruno

despertou   a  vontade  em  todos  os  vereadores  de  falar.   Ver.  Adaildo   ia  falar  da

entrevista do secretario na  radio, ele faz uma avaliac5o do que n5o existe.   ORDEM DO

DIA: Chamada Regimental. Adaildo Jos6 Borges, 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,   Hellen   Nuce   Costa

Cerveira Cutrim, Jeov5  da Silva  Ribeiro Jrinior e Roberto Jorge Pestana. Justificaram

suas ausencias os vereadores Eleonor de Jesus Ferreira Silva e Luis Henrique Chaves.

Discuss5o   e  Vota¢ao   das   mat6rias:   Requerimento   n°   028/2019   da   Ver.   Hellen
Maravilha,  que  solicita   melhorias  na   iluminacao  pdblica   na  comunidade  de  Rumo

Santa   Maria,  neste  municl'pio.  Ver.  Hellen  Maravilha  esse  pedido  aqui  como  falei

ontem,  fiz  uma  visita  na  comunidade,  e  hoje venho  oficializar o  que  me  pediram  no

final  na  reuniao.  Por  isso  pe€o  os  votos  dos  meus  pares  a  mat6ria.  Ver.  Roberto

Pestana tomara que seja atendido, porque na TV. Santa Luzia ja nao tern a quem pedir,

tern  o  meu  apoio.  Parecer n° 015/2019,  da Comissao de Constitui€5o e Justica, que
trata dos Projetos Decretos Legislativos n° 001, n° oo2, n° oo3, n° oo6, n° oo7, n° oo8,
de  2018,  e  n° 012,  n°  013,  n°  014 de  2019.  ``Disp6e  sobre  a  concess5o  de Tftulo  de

Cidad5s  e Cidadaos Cururupuenses,  pelos  relevantes servicos  prestados ao  Municipio

de  Cururupu",  as  pessoas  relacionadas:  Dr3  Dilcilene  Lobato  de  Carvalho,  Dr°  Edilson

Correa de Madeiros, Dr. Marcelo Jatahy de Carmago, Dra  Ligia Soares Abreu, Dr° Diego

Duarte  Lemos,  Ten.  Breno  Marques  Cruz,  Pr.  Rui  Marcio  Gonzaga  dos  Santos,  Dr°



Jefferson   Miller  Portela  e  Silva,  Major  M5rcio  Andr6  0Iiveira  Mendes.  Ver.  Daniel

Louzeiro  quero  agradecer  a  Comiss5o  de  Constituicao  e  Justi€a,  ao  presidente,  o

relator e o membro pelos votos favoraveis as estes titulos, sao para pessoas que tern

servido com zelo aos nossos municipes, e h5 muitos anos de servicos prestado j5 tern o

reconhecimento   da   nossa   popula€ao.  Ver.   Hellen   Maravilha   o   Dr.   Diego   foi   urn

delegado   muito   atuante,   e   uma   pessoa   esplendida,   que   enquanto   serviu   nesta

delegacia  fez  urn  trabalho  brilhante  como  delegado.  0  tenente  Breno,  e  urn  rapaz

jovem,  mas que durante 1 ano quando assumiu o posto como comandante da  policia
militar na  nossa  cidade,  realizou grandes operac6es,  e tern trabalho social,  a  primeira

vez  que  o  CIDETRAN  veio  para  ca  fbi  uma  a€5o  dele.  A  corrida  ciclista  foi  organizada

por ele, no periodo das brigas das facc6es novamente ele no comando da acao policial.
E o  Drg Jefferson  Portela, quando assume a  pasta  da  secretaria de seguran€a, ele  nos

recebeu  de forma  muito educada, e sua trajet6ria  profissional  e extensa,  eu tamb6m

pe€o  os  votos  pela  aprova€ao  deste  parecer.  Ver.  Ant6nio  Filho  eu  tambem  nao

poderia  deixar  de  me  manifestar  a  esse  pedido,  pois  sabemos  que  o  Dr.  Jefferson
sempre  ajudou  este  municfpio,  no  que  tange  a  seguranca,  ele  sempre  soll'cito,  hoje

temos grandes feitos ou a frente ou na responsabilidade de sua pasta em beneficiar os

munici'pios  da  baixada.  Como  exemplo  a  Unidade  Prisional,  Viva  Cidad5o,  Delegacia

Regional,  por  tudo  isso  peco  os  votos  dos  companheiros  a  mat6ria.  Falar  do  Maj.or

Marcio € muito facil, logo que chegou a Cururupu, encampou no comando dos policiais

e  a  seguran€a  no  municipio,  o  seu  I.eito  peculiar  de  tratar  os  seus  comandados,  e  a

populacao em geral. Hoje responde pelo Projeto Ronda Escolar, e sempre tern ajudado
nos projetos sociais realizados pelo Poder Judici5rio,  pe€o tambem o voto favor5vel  a

materia.  Ver.  Adaildo  Borges  ontem  o  Major  M5rcio  foi  o  portador  da  entrega  da

cadeira eletrica doada  pelo governador, a jovem Thayara, isto 6 o reconhecimento da

importancia  e  merecimento  que  tern  dentro  do  governo,  para  ser  o  escolhido  em

representar  a  autoridade  maxima  do  estado.  Eu  tambem  pe€o  o  voto  favoravel  de

meus  pares  a   materia.  Ver.   Daniel   Louzeiro  o   Pastor  Rui,   ele  e  da   Bahia,  ja  foi

candidato a vereador, a  conselheiro tutelar,  ha 7 anos mora  em  Cururupu,  realizando

muitas  a€6es  sociais  e  religiosas,  como  lideranca  da  lgreja  Batista  Nacional  Kerigma-

lBNK. Por este motivo peco o voto dos nobres pares. Aprovadas as mat6rias por todos

os  vereadores  presentes.  Ver.  Aldo  Ferraz  fiquei  bastante  a  tento  as  defesas  dos

vereadores aos titulos, acredito que 6 preciso criar algumas regras para se d5 titulos de

cidadaos  cururupuenses,  espero  que  possamos  sentar  e  discutir  essas  regras.  Ver.

Daniel  Louzeiro  nao  existe  uma  enxurrada,  meu  tern  4  titulos,  e  dei  entrada  ano

passado.  No regimento diz ter 10 anos de trabalho no municipio, o reconhecimento a
estas   pessoas,   €  tamb6m   por  aproxima€ao  com   os  homenageados.  Ver.  Adaildo

Borges estou de acordo com o vereador Aldo, de que se crie regras, realmente ficou 2

anos em minhas m5os, mas n5o e inconstitucional a materia. Ver. Roberto Pestana eu

percebo  que  esses  mesmos  interesses,   briga,  forca  de  vontade  em  da  titulos  de
cidadaos,  tivessemos  em  lutar  pelos  nossos  interesses  a  serem  resolvido.  GRANDE



EXPEDIENTE: Ver. Hellen Maravilha quero direcionar a minha fala ao li'der do governo,

na  minha  ultima  fala  sobre  o  TED,  pedir  a  presen€a  da  Coordenadora  do  Programa

para  prestar  esclarecimento  e  desistir,  agora  quero  pedir  novamente  para  que  a
senhora  Nalva  venha  nesta  casa,  no  inicio  do  ano.  E  revoltante  saber que  o  governo

nao est5 honrando com os sal5rios atrasados dos funcionarios, eu fiz uma denuncia no

Ministerio   Ptiblico.   Ver.   Roberto   Pestana   penso   que   se   n5o   ha   resolucao   dos

problemas, devemos entrar com uma ac5o no Minist€rio Pdblico.  Ver. Ant6nio Carlos,
vereadora  a  senhora  lembra  que  ha  mais de 3  meses nao temos  respostas da  nossa

acao  no  Ministerio  Ptiblico.  Ver.  Hellen  Maravilha,  sim  agora  dei  entrada  com  urn

mandado de seguran€a. Ver. Aldo F.erraz a pauta de hoj.e discutida foi v5rias, e de fato

importante. Gostaria de pedir para os demais vereadores para abrirmos mais as nossas

mentes  e  assim  exercermos o  nosso  papel,  Cururupu  est5  acima  de  qualquer  urn  de

n6s.  Ver.  Adaildo  Borges  eu  como  matematico  que  sou,  gostaria  que  nos  dessem  a

f6rmula  de  mudar esta  casa, temos feito  o que  corresponde ao  nosso  papel,  nao  sei

mais  o  que  fazer.  0  Ministerio  Pdblico  entrou  com  uma  acao  no  municipio  de  Porto

Rico,  contra a  aprovac5o da  lei  que  rateia  o  recurso  do  FUNDEB para  os  professores.

Saiu  a   noticia  da  avalia€5o  da  educacao  no  Brasil,  enquanto  os  doutores  das  leis

estiverem  sentados  no  ar condicionado, a  educa€5o vai  mal,  pois  ela  e feita  na  base,

que sao os  munici'pios,  caso contrario vai  piorar ainda  mais.  Na visita  que fizemos em
algumas  escolas,  uma  gestora  disse  que  a  culpa  da  educacao  esta  assim  era  dos

professores,  e  ela  estava  la  para  defender  o  governo.  Perguntamos  sobre  a  caixa
escolar e  algumas  escolas  n5o  estao  recebendo  o  recurso,  por falta  da  prestac5o  de

contas. Ver. Ant6nio Carlos as vezes I.a  nao quero mais falar,  mas agora eu vou falar,

na  Radio  Mirante, Jorge  Fernandes largou  o sarrafo no prefeito e em n6s vereadores.

Temos aqui material suficiente para afastar a prefeita, mas sera que eu colocando aqui

vai ela vai ser afastada. Ver. Daniel Louzeiro quero falar da  Pra€a da Matriz, foi feito a

melhorias   nos  trechos  dela.   Eu   levarei   as   inquieta€5es  feitas  hoje  sobre  os  Tres

Cora€6es,  ilumina€ao  priblica  na  Rua  da  Rosinha  da  Mac  Point.  Sobre  a  licita€ao  do

concurso, foi feita dia 02, mas quem nao quiser, mas fazer o concurso sera ressarcido o

seu valor.  E s6 procurar a administracao. 0 governo pode fazer o melhor possl'vel, mas

sempre  vai  ter  os  a  favor  e  os  contra,  eu  fa¢o  o  meu  papel,  e  n6s  vereadores

deveriamos  fazer  uma  avaliacao  de  n6s  mesmos.  Presidente  senhores  vereadores

quero  falar  com  rela¢ao  a  pris5o  do  ex-prefeito  Ze  Francisco,  n5o  posso  me  manter
calado diante de algumas acusa€6es a  mim e a  prefeita, quero dizer que eu nao tenho

nada  a  ver com  isso.  Ver.  Adaildo  o  senhor falava  da  acao  do  Minist6rio  Ptiblico  em

Porto   Rico,   talvez   possa   acontecer   tambem   em   Cururupu.   Quero   convidar   os

vereadores  para  a  Audiencia  Ptlblica  de  presta€ao  de  conta  do  Poder  Judiciario  da

Comarca   de  Cururupu,   na  sexta,   e   lembra-Ios  do  convite  do  SINSPUMUC,   para   a

confraternizacao dia  14.  E tambem  lembrar da  nossa Audiencia  Pdblica  para discuss5o

do Or€amento 2020, amanh5, as 08:00hs. Born dia a todos declaro encerrada a sess5o

e os convido para a sessao da  pr6xima semana.  Nada  mais havendo a tratar eu Daniel



Lopes Louzeirb, a`P`Ffro\eiro secret5rio  lavrei a  presente ata  que ap6s  lida e aprovada vai

per mim assinada e os\\demais membros da Mesa Diretora.
Plenario    ltalino    Pi Rodrigues,   da    "Casa    Legislativa   C6sar   Ronaldo   Santos
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