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Ata da Sessao Ordinaria realizada aos dezoito dias, do mes de. dezembro de dois mil e dezenove.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
vice-Presidente: Jeova da Siiva Ribeiro Jdnior
S.e_c_r_e_I_a.r`iQ`s_:`Q`apieJ.L_Qp_e_s_L_o_u_z_ejr`o_e`EgnaJd.Q.FQ.ns_e_c_a_Sj!v`a_

As  oito  e  trinta  no  Plenario  da  Camara  Mrinicipal  de  Cururupu-MA,  o  senhor  Presidente  ao  verificar  a

exist€ncia  de  qu6.rum  proferiu:  `£S-®B` A PRffRE¢fi®. BE-i}Et3S-iNitiARE®S--OS  N05-SOS-. TREB'fi±ii®5*€;  em
seguida  solicitou  ao  primeiro  secret5rio  para  proferir  a  Leitura  Bfblica:  Ezequiel  34,11-13.  0  Presidente

registrou  a  presenca  do  companheiro  Gravatinha,  Udinaldo  Rabelo,  Secretaria  de  Educacao  -  Gesicleide

Macedo`  ;   A-r`!nalva  Marquee,   Nayra..  Fer`ias;   Tatiane2  Mendes,   Thayna.  MaGedo,   fgr®f`g   Cedss`  F€r,razr,
funcion5rios da Secretaria  de Educac5o;  Ilemarcio -Assessor da  Procuradoria  do  Munici'pio,  Prof3  Liliane -

Comunidade de Alian€a;  S6nia  Reis, Gilberto Fonseca-Secretario de Meio Ambjente;  Flavia Cristina,  Eliene

G_a.mes.-funciQna_ria_s_d_a~S.ec.`de_Me_io_Amb~ient_e_QPE~qt±..E_N`QE.XPE_P_I.E~NIE_:`Le_!±.u+a_.a.a_A±a.dQxpdia`.`1,1.-1=2_.:2.gT1_9F`

APROVADA  por  todos  os  vereadores  presentes.  Leitura  da  Pauta  do  Expediente  do  dia:  CONVITE  da
Dire€5o, Professores e Formandos da Educacgo infafitii das Escoias jardim de inff ncia L`uiuzinha, jardim de
lnfancia  Janoquinha  e  Jardim  de  lnfancia  Pequenos  Criadores,  para  solenidades  de  formaturas,  no  dia

18/12/2019 na Pra€a do Carvalho, as 16:30hs. OFfclo CIRCULAR n9 014/2019-GAB. SEMED/CPU, que trata

do Cronograma. de~F`ofma±uras` do.Sistema, Municipal.de~Ensjno-_Ano  Letivo 2019.. CCRE¥!H-` da^  Esae!a,.de,
Mdsica  Liberalino  Miranda,    para  a  sua  IV  Cantata  Natalina,  que  sera  realizada  no  pr6ximo  dia  20  de

dezembro,  no  Predio  Pal5cios  das  Festas  .  CONVITE  FORMANDOS  IESTEC  2019,  para  as  solenidades  de
formatu`ra;  no  2|f/12/`201,9,  as  |8h,  nQ_  e_5p_a.£.a_  Mc. Po_int`.  Q_F{C_lo_ SE.I` N91_1_47/2_0_1_9~-G_AB_lN/IC.MB.ig,. a.a_

S:nhor Ebenilson  de Jesus  Presidente da  Camara  Municipal  de Cururupu  (bienio 2017-2018),  que trata  da

Resposta   ao   Oficio   ng  082/201`7+GP-CM€   {documento   S.E'i. ft9`  1-776945}.   PfiRE€ER-iapg+i 0±:7i/20±9,I   da

Comiss5o  de  Constituig5o  e  Justi€a,  que  trata  do  Projeto  de  Lei  ng  021/2019,  que    "Disp6e  sobre  a
mudanca de denominacao da Escola  Municipal Santo Ant6nio, e d5 outras providencias"  .REQUERIMENT0

N9 C29/2019, d® `Vereed®r. Daniel Lopes. Louzeiro, que.i  requer, Cue..ap6s.cumprido `o trfmite_` !egis!ativo,
seja   encaminhado   ofi'cio   a   Excelentl'ssima   Senhora   Rosario   de   Fatima   Chaves,   Prefeita   Municipal   de

Cururupu, soiicitando a impianta€ao de ensino fundamental major na comunidade de Monte Aiegre, neste
municipio,   PARECER   N9   0,18/2_01_9r   da._  C.a_miss.a_a.   d.e_ C~Qns_tituifa_a_   e.  I_usti€.a,   que..  trata   da   Re_so.Iqu.GaQ.

N9008/2019,  que  ``  Disp6e  sobre  o  Programa  de  Estagio  para  estudantes  de  Nfvel  M6di6  na  Camara

Municipal de Cururupu-MA, na forma da Lei  Federal n911.788, de 25 de setembro de 2008". REsOLU€A®`
N9 010/2019 -CMC , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, que "Disp6e sobre a autoriza€5o da Camara Municipal

de  Cururupu-MA,  para  compra  de  urn  im6vel  (terreno)  localizado  na  Rua  Dr.  Atico  Seabra,  s/ng,  Centro-
Cururupu-MA, a_ df  outras  provid€ncias.  FARECER Peg C16/2C19, da. Comiss5o de Constituicao e Jus±i§a,
sobre o presente Projeto de Lei n9 022/2019 de autoria dos vereadores Adaildo Borges e Egnaldo Fonseca,

que  "Autoriza  a  Concess8o  de  lncentivo  Fiscal  para  o  Financiamento  de  Projetos  Esportivos,  e  da  outras
providencias".  PARECER  MIST0  N9  004/2019  das  Comiss5es  de  CQnstitui€ao  e  Justi€a  e      OrGamento,
Finan€a, Obras Ptiblicas,  Planejamento e batrim6nio Municipal, do presente  Proj.eto de Lei  n9019/2019, de

30 de  setembro  de  2019,  que  "Estima  a  RECEITA-e fixa  a  DESPESA. para  o  Municl'pio de Cururupu-MA''.
Cinco Minutos Regimentais: Vereador Bruno Passinho, agradeco a presen€a da Secretaria de Educa§5o por
ter vindo a esta Casa, por urn convite feito a mesma, para dar seus esclarecimentos. Fico triste pelo fato de
a   Secretario de Obras nao ter comparecjdo a esta Casa  pars mos tirar a!gumas drividas . Vejo as`ruas de .
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Cururupu todas com buracos e n6s enquanto vereadores 6 que somos cobrados, mas nao estou aqui para
acusar  o  Secretario  Marcelo,  ate  porque  n5o  6  de  hoje  que  passamos  por  essas  dificuldades.  Falo  que

precisamos dar solu§5es a este povo, dando as devidas ateng6es e ter respeito com a populas5o. Vereador
Aldo  Ferraz,  h5  uma  preocupa€ao  nesta  Casa,  quando  se  trata  de  infraestrutura  em  nosso  municipio,
coiocamos nossos requerimentos, indicag6es e infeiizmente n§o tivemos respostas. Houve sempre reiatos
de uma preocupacao em  relacao a estrada que liga S5o Joaquim ate Maracujatiua, ficamos tristes porque
n5o sabemos se a chuva ira fazer estragos maiores, ent5o quando pedimos para o Secretario de Obras que
se fizesse presents, n5o € para atacarmos, mss para tjma cor!versa e chegarmos a urn entendimento. Outra

preocupagao  6  a  estrada  de Aquiles  Lisboa,  e  ate este  momento  n5o  se  houve  urn  sinal  de  recupera€5o
dessa estrada. Tamb€m  aquele trecho da Comunidade de Fortaleza onde vejo que irao ficar isolados,  e as
consequfncias virgo mais uma vez para n6s vereadores, Outra questao tamb€m 6 aqueJa sjtua§5o no bairro
de Tres  Corag6es  que  6  sempre  colocado  aqui, ja  com  tres  anos  nessa  gestao  e  nada  se tern  feito  para
minimizar. Ent5o nossa preocupa€5o 6 para que se faca algo em melhoria da nossa popuia€go para que n5o
chegue  a  uma  situa€ao  pior.  Vereador  Roberto  Pestana,  entao  o  que  percebemos  que ja  em  discursos

passados,  se  tratando  da  Prof§  Rosinha  na  6poca  da  gestao  do  meu  irm5o  o  ex-prefeito  Jos6  Francisco
Pestana, dentre  as  suas  a§5es que e!a  desenvolveu  lhe respa!dou .onde est5  prefeita  de Cururupu  hoje.
Entao se tratando de secret5rios hoje da gest5o, qual autonomia tern para formar suas taticas para fazer tal
ela  achou  quando  era  secretaria?  Coloco  aqui  outro  problema  s6rio  onde  o  vereador  Aldo  tamb6m  e
conhecedor, 6 aquela situa€5o no nosso bairro Santa Luzia que quando chove faz urn lago imenso, na 6poca
nos unimos em prol de melhorias e percebemos que desde 2017 com o aumento da chuva aquele povoado
vai ficar isoiados. Vereadora ffeiien Maraviiha, coma venho h5 dias soiicitando aque]e  contrato que ihe
falei, fui na prefeitura e j5 estf em m5o, 6 sobre o contrato que fizeram uma licita€ao no valor de R$ 533
mil  e  trouxe  aqui  uma  c6pia  para  fazer  uma  corre€5o  onde j5  vein  aqui  sendo  cobrados  por todos  n6s,
como  a  vereador  A!do  Ferraz,  tamb€m  a  vereador  Ant6tiio  Carlos  que  n§o  se  encontra  presente,  em
relacao a operagao do Tapa  Buracos. Ent5o se percebe que nao tern nada feito vindo do municfpio, e vejo

que sao os trabalhos feitos pela pr6pria administracao da operac5o Tapa Buracos. Os quiserem tirar xerox
tenho a c6pia do contrato em m5o para ana]isar a que foi feito e o que se pode fazer. Na verdade nem se

pode fazer mais nada,  porque j5 venceu  o prazo, que foi desde do  mss de Junho, tamb6m o contrato em
relaE5o  as  estradas,  case ja vai  veiicer  em janeiro  que  6  no  prazo  de  180 dias.  Outra  situaE5o  6  aquela
estrada  de  Aquiles  Lisboa  que  6  sempre  cobrada,  entgo  com  o  aumento  da  chuva  ir5o  ficar  isolados,
tamb6m a estrada que vai para o Centro do Meio onde houve muitas cobran€as. Vereador Adaildo Borges,
o objetivo de cada urn de n6s vereadores € !utar petos objetivos do povo de Cururupu, e coma gostaria que
as pessoas la fora respeitassem e entendessem o nosso papel. Vereador Ebenilson, quero me reportar ao
Lider de governo  que  em fevereiro  nas voltas dos trabalhos que a  Administracao  enviasse  nomea€5o  de
Vice-LI'der, que na sua ausfncia t.enha urn substit_utQ. Na opQrtunidade peso a vossa Excelencia em rela€ao
a ponte da Beira do Campo que por parte da Secretaria de Obras e servi¢os urbanos que colocassem o mais
rapic!o  possivei  pe!os  menos  duas  caEambadas  de barro  na  cabeceira  daque!a  poiite,  porque  a  qualquer
momento acontecera  urn acidente. Gostaria de saber de respostas sobre o po€o da Comunidade de Arari

que esta  parado e nao acredito que o poco que esta  no valor de R$ 237 mil, foi para o valor de R$250 mil
onde  conseguimos  junta  com  a  Minjstsrio  do  Meio  Ambiente  e  com  a  ex-ministro  Samey  Fi!ho,  n5o
sabemos  o  que  acontece  com  o  recurso.  Tamb6m  do  po€o  do  Bairro  de  Brasi'lia  que  la  6  urn  maior
movimento e vive  nesta  situac5o.  No  bairro  de  Born Jesus, fizemos v5rias  indica€6es  para  construc5o  do
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poco  e  nao  sabemos  o  que  esta  sendo  feito.  Em  relag5o.  as  licitac6es  que  a  vereadora  Hellen  citou,
precisamos nos posicionar, se o nosso objetivo aqui 6 fiscalizar, ent5o temos que  buscar informa¢6es e na
volta dos nossos trabalhos possamos rever e analisar esse5 contratos de quanto foi gasto e liberado para os
trabalhos.  Vereador  Jeova,  em  compara¢5o  com  o  que  o  vereador  Adaildo  colocou,  gostaria  que  no

pr6ximo  ano dos  nossos traba]hos  que puci€ssemos ter essa mesma vis8o  de  hoje,  sendo visitados com
galeria cheia. Quero lhe dizer vereador Bruno, que nao estou aqui para defender o Secretario Marcelo, mas
para deixar claro  que o  Secret5rio  n5o veio mais uma vez  por pedido do  vereador Ant6nio Carlos e dizer
taint)€m  que  nao  irei  fazer  perguntas  para  Secret5ria  de  Educa§5o.  Vereadcr  Daniel,  media.nte  alguns
discursos feitos, entendo como se Cururupu ja viveu em condi€6es melhores, que s6 agora com a gestao da
Prof9  Rosinha que comecou  a  piorar.  Mas ja tenho  uma visao diferente durante esses tres anos, o  maior
exemplo i em rela€ao ao SAAE de suas difjculdades para pagar seus funcj,onfrjos e suas contas de energia,
falo aqui vereador Ebenilson que olhei no relat6rio quando a  Profg Rosinha assumiu, a conta de energia do
SAAE  era  no valor era  inferior ao que se encontra  hoje,  entao fica evidente que o aumento da  conta de
energia dar-se justamente por nt]meros expressivos de po€os em  nosso municl'pio e ja tenho informag5es

que  mais  seis  pocos  foram  solicitados  atrav6s  da  FUNASA  para  ser  implantado  em   Cururupu.  Quero
responder sobre questionamento do Vereador Ekenilsoii, que a pose do hair`ro de Brasf!ia ja esta pronto e
aguarda s6 a CEMAR fazer a instala€ao. ORDEM D0 DIA: Chamada Regimental: Adaildo Jos6 Borges, Aldo
de Jesus Ferraz Almeida, 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  Jrinior,  Luis  Henrique  Chaves,  Roberto  Jorge  Pestana.  Justificou  a  sua
ausencia, o vereador Ant6nio €arlos de jesus Siiva. DIS€US5A0 E VorA€fio DAS MATERiAS: PARECER N9
017/2019 da Comissao de Constitui€ao e Justi€a. Ver. Daniel, friso aqui  que essa mudan€a  do  nome  da
Escola Santo Ant6nio foi uma ferramenta que encontrei para  homenagear o Sr.  D5rio Santos, que em vida
ajudou muito aque!a comunidade a qual tamb6m faso parte. Onde e!e a famf!ia` s§o d,onos de toda aquela
regi5o  que  liga  o  povoado  de  Monte  Alegre,  Mota  e Tita.  Inclusive  aquela  estrada  que  hoje  liga  Monte
Alegre  com  a  sede  do  municipio  foi  feita  por  ele  sem  nenhum  vinculo  poll'tico,  entao  nada  mais  j.usto
hQmenage5-lo apesar de n5o estf mais entre n6s, par issQ peso aquj os votos favoraveis, Ver. Adaildo, eu
como   relator  desta   comissao   quero   dizer  que   meu   parecer  e  voto   6  favoravel   que   6   de   assunto
constitucionai  dentro do  projeto.  Minha  preocupa€ao  como todos sabem  que  ngo  6 facii  a mudan€a  de
nome de uma Escola, que tera todo aquele processo e corre o risco nao de perder, sim retardar a sua volta
no  sistema.   Mas  falo  aos  nobres  colegas  que  a  homenagem  6  justa  ao  Sr.   Dario  Santos  que  todos
conheceram,  se  dedicou  a  tempo  todo  par  aquela  .regi§o,  entao  peso  a®s  ce!egas  que  se  manifestem
votando. Ver. Jeov5, o homenageado 6 meu tio e sou testemunha de todos esses feitos que ele fez pela
comunidade  e  por  Cururupu,  mas  minha  ddvida  e  pergunta  i,  se  n5o  vai  causar  grave  problema  nessa
mudanca  de  name. Ver.  Daniel, quando  dej entrada  a  esse  projeto,  fui  na Secretaria  de  Educa€5o  para
buscar  informac6es  se  teria  perda  de  recursos  para  o  munic`pio  e  para  pr6pria  escola,  mas  nao  ha

problema algum e sim haver5 uma demora no processo da mudan€a. Vcr. Ebeniisofi, minha preocupa€§o
com essas mudan€as de nomes de escolas 6 porque lembro das dificuldades que teve com a mudan€a dos
nomes  das  escolas  Dr.  Jos6  Pires  para  Rosine  Rabelo  e  a  escola  Mundico  Fernandes  para  Cizino  Cunha,

entao acredito que essa mudan€a vai causar transtornos no pr6ximo ano l'etivo. Sugiro ent§o que se fa€a
alguma outra  obra  na comunidade e colocasse o nome de Dario Santos para evitar prejuizos para pr6pria
Educacao.  Ver.  Roberto,  indo  no  raciocinio  do  vereador  Ebenilson,  porque  nao  homenagear  o  Sr.  Dario
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Santos  de  outra  forma,  sem  precisar  mexer  algo  que j5  6  cultural,  que  marca  assim  gera€5es  na  escola? a
Entao digo, meu voto 6 contra. Ver Ebenilson, pergunto ao autor da mat6ria, se foi feita uma consulta para
os moradores de Monte Alegre, se todos aceitaram da forma como vai acontecer essa mudanga de nome?
Ver. Daniel, enfatizo que ao dar entrada a esse projeto, com certeza tive apoio da comunidade, ate porque
a  mesma  reconhece  toda  dedica€5o  do  Sr.  D5rio  5antos.  Agrade€o  ao  vereador  Adaiido  peio  Parecer
favoravel  e  quero  deixar  claro,  quando  algumas  escolas  passaram  por  mudancas  de  nomes,  passou  por
alguns  processos  como  sabemos,  mas  n5o  houve  problema  algum  posterior  a  isso.  S6  para  entender
tamb€m que o name da esco!a Santo Ant6nio nao ten nenhuma mar€a hist6rica pars essa comunidade,
vejo  que  seria  uma  mudan€a  importante  a  esse  povoado.  Mas  n5o  irei  retirar  a  mat6ria  e  se  n5o  for
aprovada, entendo porque sei que o voto € Iivre. Ver. Bruno, por que nao votar a favor da mat6ria que €
apenas a mudan€a de urn none de escola que j5 est5 v5rios anos ali? No entanto sera que alguns ou todos
aqui j5 foram ouvir as pessoas da comunidade? Se for preciso retirar a  mat6ria, entao que retire para ter
urn me]hor entenciimento. Ver. Daniel, irei fazer diferente, ja que pediram, sintam-se a vontade em ir ate a
comunidade   para  fazerem  suas  observac6es  e   na  volta   do   recesso  coloc5rei-la   novamente.   Mat6ria
retirada. Requerimento n9 029/2019 do vereador Daniel Lopes Louzeiro. Ver. Daniel, esse requerimento 6
devido a necessidade j5 existente na comunidade de Monte Alegre,  pela quantidade de aluno que nesse
ano  aumentou  bastante,  principalmente  do  ensino fundamental  maior,  e  que  de  alguma  forma  para  os
familiares,  pode  ser  algo  difl'cil,  apesar  dos  transportes  que  traz  os  alunos.   Mas  seria  importante  que  a
Secretaria de  Educafao  realizasse urn estudo justamente para buscar no future uma forma que  pudesse
implantar esse ensino na escola da comunidade. Vota€ao da mat6ria: Aprovada.  Parecer n9 016/2019 da
Comiss5o  de  Constitui!5o  e  justi€a.  Ver.  Adaifdo,  trata-se  de  urn  assunto  constitucionai,  mas  nesse
momento vamos retirar a mat6ria e deixo claro que fomos em busca de informa€6es, onde mandamos uma
c6pia  da  mat€ria  para  o  Secretario  de  Esporte  que  de  fato  precisariamos  debater  com  pessoas  que
rea!mente traba!ha com a esporte amador em Cururupu e infe!izmente nao houve manifestacao alguma

por parte da Secretaria. Tern-se mais urn projeto,  uma grandeza desta casa para colaborar com Cururupu,
onde o esporte e fundamental para nossa j.uventude. Mat6ria retirada. Parecer n9 018/2019 da Comiss5o
de  Constitui€ao  e  Justi§a.  Ver.  Ant6nio  Fjlho,,  quero  s6  fri.sar  majs  uma  vez  que  o  progra,rna  vaj  ser
instituido aqui  na Camara  Municipal, que sera de suma importancia para  incentivar a juventude estudantil

do ensino m6dio, e oportunizar esse estagio no sentido de que mais jovens possa estar permaneceiido nas
escolas.  Esse  estagio sera  com  recurso  pr6prio,  tern  base  legal  na  Lei  Federal, trata-se  de  uma  resolu€ao

que  ira  beneficiar toda  a  classe estudantil.  Ent5o pe€o os votos favor5veis dos nobres colegas. Vereadora
Hel!en Maravi!ha, quero refongar que esse Projeto i urn presente que a Cfmara de vereadores esta dando
para os adolescentes, oportunizando assim os alunos do ensino m6dio e tenho certeza que sera de grande
beneficio a esses jovens. Votacao da mat6ria: Aprovada.  Resolu€ao ng 010/2019 de autoria do vereador
Ant6nio Fjlho que, "Disp6e sobre a autQriza€5o da Cfmara Municjpa] de Cururupu-MA, para compra de urn
lm6vel (terreno) localizada na Rua Dr. Atico Seabra, s/ng, Centro -  Cururupu-MA, e da outras provid€ncias.

Matefia de urgefi€ia, urgentissima. Vef. Aflt6nio F#ho, essa materia tamb€m a de suma importancia para
esta  casa,  como  tamb6m  para  todo   populagao  cururupuense,  dando  assim  estabilidade  a  todos  n6s.  A
aquisi€ao desse terreno 6 para construirmos urn anexo para quest6es de gabinetes e para estacionamento,
conversamos  com  a  propriet5rio do terreno e conseguimos de uma  certa  forma  antecipar o  neg6cio  e
termos essa garantia.  Essa  resolu€5o  esta  editada  nos autorizando no sentido do que fazer neste terreno.
Peco os votos favoraveis dos nobres colegas, que sera mais uma mat€ria importante para a  hist6ria desta
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casa e tamb6m a populacao para cururupuense. Ver. Aldo Ferraz, tern que se pensar grande mesmo, para'

quem futuramente vier a esta Casa, ira encontrar algo muito born. Falo tamb€m do ex-presidente Ebenilson
que ja deu infcjo a isso e que o atual presidente possa estf dando sua co,ntjnuidade. Ter5 aqui todo nosso
apoio  e  parabenizo  por  isso.  Ver.  Adaildo,  eu  nao  poderia  deixar  de  votar  nessa  mat6ria  sem  antes  me
recordar ao passado, quando adentrei ao parlamento, venho observandcj que as cobran€as n5o se podem
faltar,  como  a  uni5o,  a  coragem  e  a  organiza€5o,  hoje  vejo  o  vereador  Ebenilson  que  deu  sua  parcela
adequada  para o melhoramento do parlamento e a sociedade.  Entao me sinto realizado, o  meu sonho foi
concretizado e votaria quantas vez.es fosse r,ecess5rio, e !he dou aqui President,e os meus parab€ns. Ver.
Ant6nio, colocando aqui que o recurso como esta escrito na resolu€5o, 6 pr6pria desta casa, onde fizemos
esfor€os   para   adquirirmos  e  quero  agradecer  tamb6m   a   Mesa   Diretora   pela   sua   contribuic5o.  Ver.
Ebenilson,  fazendo  aquj  uma  observa€.ao,  quando  5e  propomos  em  gerenciar  uma  parte  que  n5o  h5
recursos,  temos  que  ter  a  responsabilidade  acima  de  tudo,   porque  o  recurso  n5o  6  de  quem   esta

gerenciando  e  sim  da  pr6pria  institui€go.  Ent5o  n5o  ha  dtividas  que  esses  dois  mandatos,  vao  servir de
inspirag5o para os pr6ximos presidentes que virgo, onde cada urn dando sua contribuicao, acredito que 6 a

popula€5o cururupuense que ira se beneficiar. Desde j5 lhe parabenizo dando meu voto favoravel. Parecer
Misto  n9004/2019, das Comiss6es de Constitui€ao e Justi€a;  e  a  de Or€amento,  Finan€a,  Obras  Prib!ica,
Planejamento e Patrim6nio Municipal, do presente Projeto de Lei n9019/2019, de 30 de setembro de 2019,

que  "Estima  a  RECEITA  e  fixa  a  DESPESA  para  o  exercl'cio  de  2020  do  Municipio  de  Cururupu-MA.  Ver.
Daniel,  foram  feitas  algumas  observa£6es  e  alterag5es,  mas  agradefo.  Tamb6m  houve  aus€ncia  de
Secret5rios  e  vereadores.  Mas  chegamos  ao  entendimento  que  o  orcamento  atende  as  necessidades  de
secretarias, ent5o peso o voto favoravei em rela€5o a matEria. Ver. Adaiido, sabiamente o senhor deixou a
mat6ria  mais  importante  que  6  o  orcamento  para  o  final.  Hoje  a  Camara  esta  aprovando  uma  previs5o
Or¢amentaria para 2020 que 6 no valor de R$117.779.760,00, ent5o pe€o ao relator que possa aprovar com
ressa!va, essa mat6ria  importante que hoje estamos entregando a scciedade cururupuense. Me permita
falar s6  mais  uma  coisa,  al6m  de termos  solicitado  a  presenca  do  secretario  de  obras,  sera  tamb€m  que
teremos  de  convocar a  presenca  da  Prefeita? Que aquela  5gua  empocada  la  no canto  da  casa  do  Sr.  De
Assis, que quase cair la. Quando sera que vai ser resolvida essa situafao? Ver. Egnaldo, estive aqui presente
na audiencia pdblica, fiz algumas observa¢6es, onde ja venho frisando que o SAAE recebe uma previs5o de
R$  1.800.000,00 e a Secretaria de Esporte € s6 de R$ 1.035.OcO,00. Entao o SAAE tern recurso para pag-ar
suas contas internas, a conclusao que nao se poderia tirar recursos de outras secretarias para dar ao SAAE.
Mas  mesmo  assim  voto  a favor da  mat6ria,  mas  que  da  pr6xima  vez  que  se tenham  mais  respeito com
essas observa$5es. Ver. Ebesei!son, fiz uma an5lise desse or€amento, fazendo uma compara€5o do ano de
2018   para   2019,   onde   em   2018   votamos   no   valor  de   R$112.171.200,00   e   nesse   ano   sera   de   R$
117.376.760,00, ent§o houve urn aumento de R$5.259.560,00. Mediante no que o vereador Adaildo falou,

que  se  faGa  uma  ressalva,  e  lembrar  ao  vereador  Egnaldo  que  o  valor  da  Secreta.ria  de  Esporte  6  de
R$1.035.825.   E   houve   outro   erro   de   digitac5o,   que   ao   distribuir   no   sistema,   digitaram   o   valor  de

R$519.225,00,  ent§o  deixo  claro  que  precisa  fazer  essa  observa€§o  desse  erro  de  digitagao  dentro  da
Secretaria   de   Esporte,   para   que   n5o   venha   sofrer   mais   tarde.   Aprova€5o   da   mat6ria:   Aprovada.
Presidente, chamo a Secret5ria de Educacao, Gesicleide Macedo para fazer o uso da sua fala. Secret5ria de
Educafao Gesic!eide Macedo, a mim foi enviado urn o#cio para comparecer a esta casa, estou aqui come
Secretaria de Educa€ao para atender aos vereadores de acordo com o que me foi pedido. Ent5o em relacao
a falta de alimenta¢ao nas escolas, falo aqui que o Governo Federal repassa valores financeiros de car5cter
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suplementar  efetuado  em  dez  parcelas  mensais  por  ntimero  de  alunos  matriculados  em  cada  rede  de ¢
ensino.  De  fato  desconhecemos  a  inexist6ncia  de  falta  de  alimenta€5o  na  nossa  unidade  de  sistema  de
ensino,  a  Secretaria  de  Educag5o  tern  todos  os  requisitos  legajs  dando  tra,nspar6ncia  com  os  recursos

pdblicos. 0 valor do repasse do Governo  Estadual  para o transporte escolar que 6 o programa de apoio, 6
ciividido  em  seis  parce]as  suplementares  e j5  recebemos  apenas  tres  parce{as,  e  deste  ano  a  valor  e
destinado  para  Cururupu  6  no  valor de  R$  43.105,29,  de fato,  os  senhores  podem  imaginar  que  a  rede
municipal  de  Cururupu  6  bern  extensa,  que  fica  muito diffcil  trabalhar s6  com  esse valor que  6  limitado.

Outro fator, 6 sabre a transporte escolar que a contrato a no va!or de R$ 1.970.000,00 e temos 16 carros
que  prestam  servi€os  pela  empresa  LIMA  MATOS.    Em  rela€ao  a  folha  de  pagamento  durante  esses tres
meses que me foi pedido nesse ano de 2019,  no mss de setembro R$ 1.715.000,47, no mes de outubro R$
1.706.347,67, no mss de novembro R$ 1.704.055,28, entao esses sao os valores brutos da nossa folha. Mas

pe€o aos senhores vereadores que acompanhem tamb6m  no  portal  de transparencia sobre os valores na
fo!ha  de  pagamento.  Em  reiacao  aos  ntimeros  de  coordenadores  e  suas  respectivas  escolas,  entao  a
Secretaria  de  Educa€ao  tern  vinte  e  dois  coordenadores  assim  distribufdos.  Me  foi  pedido  tamb6m  o
ntimero de monitores que atualmente temos, s5o dezoito monitores, onde temos assim  uma  preparac5o

para traba!harem com os nossos a!unos, pois € urn traba!ho muito de!icado. Ver. He!ten Maravi!ha, Ievei
dez  dias fiscalizando  a  Escola  Nelson  Machado,  onde  houve  relatos  de funcionarios  que  ha  mes  que  leva
vinte  dias sem  ter  lanche.  Ent5o  lhe  pergunto  o  que  n6s vereadores  podemos  contribuir  principalmente
nessa quest5o de alimenta§ao nas escolas? Secrefaria Gesicleide, recebo mujtas rectama€5es diariamente,
mas seria melhor se os senhores vereadores como s5o fiscalizadores, que emitissem relat6rios a Secretaria
de  Educa€5o.  Podemos  sim  passar  por  dificuidades  em  atrasos  de  vinte  dois  ciias  da  a!imenta€go  Has
escolas. Ver.  Hellen  Maravilha, n5o conhecia a  realidade da  escola Joao Vieira de Souza,  onde fui com  os
vereadores Aldo Ferraz, Ebenilson de Jesus e Roberto Pestana, e me surpreendi com 5gua correndo dentro
de uma  sa!a  de au!a,  e funcionarios fa!aram  que fizerem v5rios pedidos a nada foi  reso!vido. Secret5ria
Gesicleide,  a  escola  Joao  Vieira  de  Souza  6  uma  escola  muito  delicada,  6  urn  espaco  que  est5  sendo
adaptado    para    receber    nossos    alunos.    Ver.    Ebenilson,    quero    chamar    atencao    em    relacao    ao
armazenamento  dos  alimentos  que  encontramos  em  arm5rios  inadequado  com  ferrugem,  gostaria  por

parte  da  Secretaria  de  Educac5o  que  revesse  essa  situa€ao,  principalmente  na  escola  Herculana  Vieira  I.
Outra  situa€5o  6 na  escoia Jo5o Vieira  de Souza  em  rela€5o  a falta  de 5gua,  o  banheiro se  encontra  em
situa¢6es p6ssimas e pe€o aqui o melhoramento principalmente na parte das instala€5es. Ver. Aldo, pe€o a
senhora  que  possa  rever essa  situac5o  em  relac5o  aos  motoristas,  que  ao  deixar  os  alunos  na  porta  das
esco!as,  e!es  est5o  em  contram§o,  entao  vejo  que  €  urn  grande  perigo  e  infe!izmente  alguns  desses
motoristas vejo  como  irrespons5veis.  Ver Adaildo,  Secretaria,  sobre  a  empresa  que faz  manuten€ao  nos
carros, pe€o que chame os coordenadores para que se fa€a reparos nesses 6nibus, falo isso porque todos
os dias esses 6nibus passam na porta da minha residfncia e vejo todos acabados. Ver. Roberto, ate tenho
uma  sugest5o,  quando  a  senhora  se  sentar  com  sua  equipe  pedag6gica,  que  encontrasse  uma  dinamica

para trabaihar com os nossos aiunos principa]mente do sexto ano, onde os alunos mai sabem escrever seus
pr6prios  nomes,  lhe digo  isso  porque em  2013  quando voltei  para  a  sala  de aula  do  ensino fundamental
maior,  peguei  urn  choque  ao  ver  esses  alunos  nessas  situa€5es.  Entao  pe€o  que  a  senhora  possa  estar
vendo essa situa€5o. Secret5ria Gesi€!eide, pe€o aqui aos senhores vereadores, que tamb6m possam est5
fazendo  uma  fiscaliza€ao  na  area  pedag6gica,  para  saber  o  que  esta  acontecendo  com  os  professores.
Finalizo aqui, agradecendo o espa€o, e dizer tamb6m que sou servidora ptiblica, onde estou a disposi€5o de
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todos.   Presidente,   hoje   a   nossa   sessao   foi   bastante   extensa,   mas  tamb6m   muito   produtiva,   onde
colocamos importantes projetos em especial o nosso Orcamento que sera de grande avanco para o nosso
municipio.  Entao  como  n5o  havera  grande  expediente,  declaro  a  sessao  encerrada  e  os  convido  para  a

sessao Solene de encerramento do ano  Legislativo.  Nada  mais havendo a tratar eu  Daniel Lopes Louzeiro,

primeiro  see,Yet,5rio,lavi+ai--;`-b.t-`6;`aifeL\.ata  q.ue  ap6s  lida  e  aprovada  vai  per  mim  assinada  e  os  demais
s'da Mesa Diretora.

ltalino Pires Rodrigues, da  "C
dezembro de dois mil e deze

Legislativa Cesar Ronaldo Santos Machado'', aos dezoito dias
e.
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