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Ata  da  Sess5o  0rdin5ria  realizada  aos tr€s  dias,  do  mss  de  dezembro  de  dais  mil  e
dezenove.

Presidente:  Jeov5 da Si!va Ribeiro Jrinior
Secretarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fanseca Silva

As oitQ e trinta no Plen5rio da Cf mara Municipal de Cururupu-MA, a senhor Presidente

ao verificar a  existencia  de qu6rum  proferiu: "Sob a  prote€§o de Deus iniciamos os
nossos trabalhos", em  seguida solicitou a primeiro secretf riS para proferir a Leitura
Bfblica:   Neemias   9,   6-9.   Quero   registrar   a   presen§a   do   Gravatinha   Pequeno

Expedients:  Leitura  da  ata  do  dia  06-11-2019,  aprovada  par  todos  os  vereadores

presentes.  Leitura  da  Pauta  do  Expediente do  Dia:  Ofieio  Circular  n9 cog/2019 da
Assembleia Legislativa do Maranh5o, que trata do encaminhamento da  lndica€5o n9
958/2019  de  autoria  do  Deputado  Estadua]  Dr.  Ygl€sio;  Indica€go  n9  014/2019  da

Vereadora   Hellen   Maravilha,   que   indica   a   perfura€ao  e   instala€ao  de   urn   Pofo
Artesiano  para  atender  a  comunidade  de  Rumo-  Santa  Maria  neste  munfcipio  de
Cururupu-MA;  Indica€§o  n9  013/2019  da  Vereadora  Hellen  Maravilha,  que  indica  a
constru§§o  do  Porto  Pesqueiro  da  Comunidade  de  Baiano,  Cururupu-MA;   Projeto
Decreto  Legislative  n9  013  de  19  de  novembro  de  2019  dos  Vereadores Ant6nio
Filho, Jeov£ Jrinior e a  Vereadora  Hellen  Maravilha,  "Disp5e  sabre  a  concess5o  de
Tftulo de  Cidad5o  Cururupuense,  ao  Excelentfssimo Senhor Jefferson  Miller  Portela  e

Silva, Secretario Estadual de Seguran€a Priblica; Projeto Decreto Legislativo n9 014 de

19 de novembra de 2019 do Vereador Adaildo Barges,  Disp6e sabre a concess8o de
Titulo  de  Cidadao  Cururupuense,  ao  Major  QOPM  Marcio  Andre  O!iveira  Mendes,

Comandante do  259  Batalhao de  Polfcia  Militar de  Cururupu;  Oficio  n9  106/2019 do

Gabinete da Prefeita, que informa do Convite para a Prefeita compor a Delega€§o de
Prefeitas  Amaz6nicas,   na   259   Conferfncia   das   Partes  da   Conven€3o-Quadro   das

Na€5es  Unidas  sabre  Mudan€as  do  Clima  {COP25),  entre  02  e  13  de  dezembro  na

cidade de  Madri-Espanha.  Cinco  Minutos  Regimentais. Vcr.  Ant6nio  Carlos a  minha
fala  vai  ssr sabre  uma  condenafao  grosseira  sofrida  par Aldo  Lopes,  a  auditoria  foi

feita primeiro de janeiro a dezessete de maio de dais mil e doze. 0 que eu quero dizer

a  vocfs  €  que  Aldo  e  limpinho  da  silva,  e  e  pr6-candidate.  Ver.  Daniel  Louzeiro  eu

tamb€m tive a oportunidade de ler a matfria, falei com ele e disse que as articula€5es

politicas  j§  come§aram,  e  o  mesmo  dissef  muito  cedo.  Ver.  Adaildo  Barges  quero
iniciar minha fala com uma frase do nosso saudoso Rui Barbosa, "Chegara a momento

em  que  n6s  brasileiros  ficaremos  ref5m  da  justifa  brasileira".  A  materia  que  foi

retirada  de  pauta  por  pedido  de  visto,  peso  ao  presidents  para  que  possivel  fosse
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recolocada amanha. Vcr. Ebenilson de Jesus §enhor Presidente gostaria de saber se os

projetos  de  lei  que  ja  foram  aprovados  par  esta  casa  j5  foram  sancionados  pelo
executivo. Ver.  Hellen  Maravilha  recebi  a  mat€ria  que Aldo  mandou  para  mim, e eu

quero dizer,  que eu  n5o jogo baixo, fa§o  uma  politica  limpa,  Eu disse ao ver. Ant6nio
Carlos  que  isso  era  manobra  de  outro  grupo  poli'tico  que  esta  querendo  a  nossa
desuni8o, e minha com Aldo,  porque ha uma futura  uni5o polftica entre n6s. ORDEM

DO  DIA:  Chamada  Regimental.  Adaildo  Jos€  Barges,  Ant6nio  Carlos  de Jesus  Silva,

Ant6nio  dos  Santos  Vale  Filho,  Bruno  Passinho  Aze¥edo,  Daniel  Lopes  Louzeir®,
Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva, Hellen Nuce Costa Cerveira Cutrim, Jeovf
da Silva  Ribeiro Jrinior, Luis  Henrique Chaves e Roberto Jorge  Pestana. Justificaram
suas  ausencias  os  vereadores  Aldo  de  Jesus  Ferraz  Almeida  e  Eleanor  de  Jesus
Ferreira   Silva.   Discuss5o   e   Votafao   das   mat€rias:   lndica£§o   n9   013/2019   da
Vereadora   Hellen   lvlaravilha,   que   indica   a   constru€ao   do   Porto   Pesqueiro   da

Comunidade   de   Baiano,   Cururupu-MA.   Vcr.   Hellen   Maravilha   estivemos   15   na

comunidade de Baiano, e diferente dos outros povoados, nao rec!amaram do governo,

mas pediram pela constru€5o do  Porto e urn Posto de Saride,  mas you tirar a pedido
do posto, porque tern uma indica€ao do ver. Ebenilson de Jesus, pedindo pelo Posto de

Satide* Canto com o apoio e vote dos nobres vereadores. Ver. Adai]do, la em Baiano ja
foi feito, realmente tern uma indica€5o do posto, sabre a porto, ele foi feito na gestao

de Z€ Amado, quando se chegar ao porto, tern uma  lama, e o trapiche la  sera  muito
born  para  a  comunidade.  Ver.  Daniel  Louzeiro  uma  moradora  doou  a  terreno  pars
constru£5o do posto, iniciaram, mas nao deram mais continuidade pela finaliza§ao por

conflitos  entres  os  moradores  da  mesma.  Mas  quero  dizer  que  a  gestao  tern  a
compromisso   em   realizar   as   constru£5e5   e   finaliza€5es   das   UBS.   Indica€5o   n9

014/2019 da Vereadora Hellen Maravilha, que indica a perfura€ao e instala€5o de urn
Po€o Artesiano para atender a comunidade de Rumo-Santa Maria neste munfcipio de

Cururupu-MA.  Ver.   Hellen  Maravilha   15  em   Rumo  Santa   Maria,  eles  tfm   muitas

reclama€5es, mas a que eles mas querem 6 a Po€o Artesiano, par isso pe€o pelo poso

e  pela  comunidade  quilombola.  Ver.  Roberto  Pestana  percebemos  que  s5o  pedidos

que partem da pr6pria comunidade, espero qua haja sensibilidade par parte do Poder
Executivo em atende-Io.   Ver. Daniel Louzeiro quando se trata de algo neste sentido,

de fato a  comunidade precisa, al€m de ser quilombola, ela a produtiva. Aprovadas as

matirias    par   unanimidade    dos   vereadores    presentes.   Ver.    Hellen    Maravilha

presidente   pe€o   para   sair  agora   porque  tenho  que   ir  ate  a  delegacia.   GRANDE
EXPEDIENTE: Ver. Adaildo Barges eu quero dizer que a comunidade de  Baiano nunca

ficou   esquecida,   a   reforma   da   lgreja,   o   posto  telefonico,   constru€5o   do   Centre

Comunit5rio,  Kit Sanit5rio foram  pedidos feito pelo vereador Adaildo na gest5o de Z€

Amado,  a  a  reforma  da  escola  pedido  feito  pela  comunidade  com  a  minha  ajuda.

Quero dizer que € preciso se parada com esses patrocfnios para festas, esta de mais os

pedidos todo dia  € urn  pedido diferente,  a eles que querem  dizer a valor a  receber,

querem  mandar  no  nosso  salario,  e  ainda  assim  falam  que  nao  fazemos  nada.  Vcr.
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Roberto  Pestana  quando  V.  Ex.a  fa!a  das  festas,  nds  mesmos  somos  os  culpados

quando  patrocinamos estes eventos. Ver. Antanio Carlos estava  no Tribunal  quando
me   enviaram   as   mensagens   dizendo   que   tinha   chegado   noticia   fresquinha   da

condena€§o  dos  vereadores  JK  e   Ebeniison   par  desvios  de  dinheiro.  Ver.   Daniel

Louzeiro Chegou  agora a  mensagem  de agradecimentos da fami'Iia  Miranda Abreu,  a

camara pela ajuda  no refor€o do pedido cla cadeira da Jovem Thayara ao governador,

pois ela acaba de receber das m5os do Major Marcio, que representou a Governador
na entrega da mesma. Isto 6 uma prova de que a que dizem If fora que nao fazemos
nada,  e  mentira.  Recebi tamb€m  urn  pedido de  urn jovem  que nos pede  ajuda  para

uma cadeira de roda, mas ele quer uma simples que possa ajuda-Io e a sua famflia  na

sua locomo€50, vou ver direitinho e trazer para vermos coma podemos ajuda-Io. Ver.

Egnaldo Fonseca fico muito contente com a mensagem de agradecimento ora lida. Fui

fste final de sernana em Maracujatiua e ate a Prainha, e n6s fomos bastante cobrados
e  a  prefeita  tamb€m,  15  em  Prainha  os  moradores  estao  bastante  revoltados  com  a
falta de agua e par ser de p€ssima qualidade para consumo, eles est§o se mobilizando

para construir eles mesmos a po€o. Na estrada de Sao Joaquim ate Maracujatiua, est5
bastante  encaminhada,  mas  ha  algumas  ondulae5es  nela  que  se  percebe  com  a
transporte. Vcr.  Daniel  Louzeiro, quero sd fazer uma  refer€ncia sabre a  inaugura€ao

da  UBS de S5o  Lucas,  e a  consult6rio  odontol6gico,  pedido dos  moradores para  que

fo5se   implantado   urn   consult6rio   odontol6gico   central   em   Guajerutiua,   para   a

atgndimento  daquelas   ilhas.   Presidente   uma   sessao   muito   light,   bern   produtiva,
falando  sabre  o  que  mencionou  os  vereadores  Adaildo  e  Daniel,  onde  dizem  que

vereadore5  n§o  fazem  nada,  os  beneffcios  das  leis  qua  sac  feitas  no  coletivo  valem

menos que 50 reais de papel. Born dia a todos declare encerrada a sessao e os convido

para  a  sessao  de  amanh§.  Nada  mais  havendo  a  tratar  eu  Daniel  Lopes  Louzeiro,

primeiro  secret5rio  lavrei  a  presente  ata  que  ap6s  lida  e  aprovada  vai  par  mim
assinada e os demais membros da Me5a Diretora.
Plenario   ltalino   Pires   Rodrigues,   da   "Casa   Legislativa   C€sar   Ronaldo   Santos
Machado", aos Eras dias do mss de dezembro de dais nil e dezenove.
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