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Ata da Sess5o 0rdin5ria realizada aos dezenove dias, do mes de novemhro de dais mi! e dezenove.

Presidente: AntSnio dos Sant®s Vale Fi!ho
Vice-Presidente: Jeova da Si!va Ribeiro Jt]nior
Secretarios: Daniel Lopes Louzeiro a Egnaldo Fonseca Silva

As oito e trinta no Plenario da Cf mara Municipal de Cururupu-MA, a senhor Presidente ao verificar
a   exist€ncia   de   qu6rum   proferiu:   "SOB   A   PROTE€A0   DE   DEuS   INICIAMOS   0S   NOSSOS
TRABALHOS", em seguida solicitou ao primeiro secret5rio para proferir a Leitura Biblica: Ezequie!
17, 22-24. Quero registrar a agradecer a presen€a do companheiro Gravatinha, Udinaldo Rabelo e
a  Glauber.  PEQUEN0  EXPEDIENTE:  Leitura  da Ata do dia  23-10-2019.  APROVADA  por todos  os
vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente do dia: OFIclo N915/2019 da Coordena€ao
da Unegro de Cururupu, solicita ajuda de custo pars transports de ida e volta da delega€ao de 28

pessoas  que  estarao  participando  do  Congresso  da  Unegro  em  Sao  Luis.  REQUERIMENT0  Ng
025/2019 do vereador Eleanor, requer a proibi€ao do trafego de veicuios automotivos, inclusive de
carga pesada, e tamb€m a carga e descarga, no hofario compreendido entre a perl'odo das 6h ate
as 12h da manh5 na Rua Dam Pedro 11, no perfmetro da ponte Manduca Ribeiro at€ a cruzamento
com a Rua Getti!io Vargas. PROJET0 DE DECRET0 LEGISLATIV0 N9 012, de 04 de novembro de 2019,
"Disp5e  sabre  a  concess5o  de  Titulo  de  Cidad5o  Cururupuense,  ao  llustrfssimo  Sr.  Rui  Marcio

Gonzaga dos Santos,  pelos relevantes servi€os prEstados ao Municfpio a df outras providencias".
Cinco Minutos Regimentais: Vereador Ebenilson, quero chamar aten€ao do perigo que corre uma
casa, pr6xima a vala perto do cemit€rio, a mesma pode desabar a qua!quer memento. A dona da
casa, j5 foi na prefeitura e nunca recebeu a devida aten€ao. Ja trouxe algumas situa€6es parecidas
e nunca foram atenclidas. Vereador Aldo, moradQres de Aquiles Lisboa, me reportaram que a cais
e a aterro se encontram em p€ssimas condi€5es, dificultando a trabalho dt}s pescadores. Mais uma
vez quero chamar aten€5o da estrada. Agora tern uma ca€amba retirando as pedras, i uma falta de
respeito com a  popu!a€§o, espero que as providen€ias sejam tomadas. Vereador Luis Henrique,

quero informs-los que a recupera€5o do cal€adao, da Pra€a da Matriz, j5 est5 sendo feita. Depois
de inrimeras reclama£5es os trabalhos se iniciaram, a popula£5o agradece. Vereador Egnaldo, quero
mencionar a evento que ocorreu em Rumo, a "Festejo do Camarao". Percebesse que o povo fica
muito alegre com esses festejos, tao simples, mas f abra€ado com muito carinho. Quero parabenizar
e  agradecer  ao  grupo  que  organizou  o  evento,  reunindo  moradores  de  todas  as  localidades

pr6ximas.   Vereador  Roberto,   com   rela€5o  a  fala   do  vereador  Aldo,  alguns   moradores  me
procuraram para saber quem autorizou a retirada das pedras da estrada. Pfnso que, deveriam abrir
uma investiga€5o para apurar os fatos. De fato, esses questionamentos s5o necessarios para que a
servi€o fique born. ORDEM D0 DIA: Chamada Regimental: Aldo de Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio

Carlos de Jesus Si!va, Antanio dos Santos Vale Filho, Bruno Passinho Asevedo, Daniel Lopes Louzeiro,
Ebenilson  de Jesus,  Egnaldo Fonseca  Silva,  Eleonar de Jesus Ferreira 5ilva,  Luis  Henrique Chaves,
Roberto Jorge  Pestana. Justificaram as suas ausfncias os vereadc}res Adaildo Jos€  Barges,  Hellen
Nuce Costa Cerveira Cutrim e Jeova da Silva Ribeiro Jrinior. DISCussfio E VOTAcfio DAS MATERIAS:
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REQUERIMENT0  N9  025/2019  do  vereador  Eleanor,  requer  a  proibi§8o  do  trafego  de  ve{culos
automotivos,  inclusive de carga  pesada e tambfm a  carga e descarga,  no hor5rio compreendido
entre as 6h ate as 12h da manh5 na Rua Dam Pedro 11, no perfmetro da ponte Manduca Ribeiro ate
a  cruzamento  com  a  Rua  Getrilio Vargas. Vereador Eleonor,  fa€o esse  rfquerimento,  devido as
varias reclama€5es dos pedestres. Os carros, motes a caminh5es ficam estacionados nos dais lados
da rua, dificultando a passagem dos pedestres, al€m dos comerciantes que colocam seus produtos
na  cal€ada,  completando  esse  descaso.  Acredito Hue  nag vai  gerar gastos ao  municfpio, ja  que
existem os fiscais de tr§nsito. Vereador Egnaldo, quero parabenizar a vereador Eleanor pela sua
mate ria.  Existe tamb€m  a fa]ta  de consciencia dos motoristas que dirigem  em  alta  velocidade  e
transitam em locais irregulares. Vereador AntSni® €arlos, os motoristas n§o tern respeito algum
com os pedestres e seria born fechar totalmente a fiuxo de veiculos e aplicar multas aqueles que
infligirem a lei. Vereador Ebenilson, em 2013 o ex-vereador Z€ Reule, fez uma matfria semelhante,

proibindo a trafego de vefculos, mas houve uma manifesta€5o dos cSmerciantes, que n8o queriam
aderir  as  proibig6es.  Espero  que  pelo  menos,  a  prefeitura  cQ!oque  placa5  de  sinaliza€ao  para
melhorar. Vereador Daniel, parabenizar a mat€ria do vereador Eleanor, muito importante e estarei
levando pessoalmente a proposta a administra$5o a iutarei para que seja executada. Vereador Aldo,
urn dos principais problemas e que os motoristas nao respeitam os agentes de transitos, que atuam
naquela   area.   Enquanto   n§o  tomarem   providencias   rfgidas,   vai   continuar  do   mesmo  jeito.
Presidente,  e  perceptivel  a  problema  naquele  trecho,  e  tern  que  ssr tomada  logo  as  devidas

providencias. 0 maior entrave sao os comerciantes, que sao contra a!guns pantos. APROVADA a
mat€ria.  GRANDE  EXPEDIENTE:  Vereador  Ebenilson,  mais  uma  vez  you  cobrar  melhorias  no
abastecimento de agua da Rua Santa  Luzia. Os moradores ja foram no SAAE,  mas nao obtiveram
respostas. Outro panto, s8o os sal5rios atrasadQs dos contratados, que chegam ate quatro meses.
Do jeito que esta .Indo, va'I se tornar pior que a ge5t5o anterior. Em frente ao posto de Banga, o
buraco s6 aumenta, a se n5o for fe.Ito serv.i€o eu mesmo farei, porque a uma coisa tao simples. Em
contrapartida,  quero  mencionar  que  a  equips  t€cnica  do  IMESC,  estava  no  porto  de  Pindobal
realizando os primeiros trabalhos da constru€Eio do cais. Foi sugerido pela equipe, que se fa€a uma
audiencia  ptiblica  com  todos  os  6rg5os  envolvidos  para  dar  os  devidos  rumos  desse  projeto.
Vereador  Ant6nio  Carlos,  tenho  em  m5o  documfntos  muito  importantes,  na  qual  irei  fazer
denuncias  gravfssimas.  Existe  urn  grande  desvio  de  verbas  na  gestao,  assinada  por  secretarios.
Transferencias irregulares, notas duplicadas e atf trip!icadas. Creio qua a prefeita nao € sabedora
dessa situa€ao. V5rios pacientes n5o foram atendidos pelo recurso do TED, mas a recurso cai todo
mss. Em Maracujatiua, a posto de satide est5 cadastrado para fazer procedimentos cirtirgicos, mas
nao existe nenhum equipamento  para  isso, al€m de estarem disponibilizando rem€dios vencidos

para a popula€5o. Outra coisa que € urn absurdo, sS tern uma empresa que consegue os contratos,
nao  existe  concorr€ncia.  VDU  deixar  a  disposi€ao  de  quem  quiser  esses  documentos.  Vereador
Daniel, em rela€5o aos questionamentos dos vereadores estarei buscando respostas e trarei assim

que conseguir. Em frente ao posto de Banga, devido a urn contratempo nao foi colocado a material,
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mas  sera  feito  no  decQrrer  dos  dias.  Quero  men€ionar  que  em  Monte  Alegre,  os  servi€os  de
melhorias da estrada, que liga a povoado ate Salinas, j5 se iniciaram. Presidente, acerca do oficio
da UNEGRO, os vereadores ja podem estar contribuindo, e iembrando que tern ainda a solicita€5o
de  ajuda  da  Associafao  de  Carro  de  Boi,  qua fai  so}icitada.  Born  dia  a  todos,  declaro  a  sess§o
encerrada  e  os  convido  para  a  pr6xima  sessao.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Daniel  Lopes
Louzeiro, primeiro secretf rig lavrei a presents ata qLie ap6s lida e aprovada ¥ai par mim assinada e
os demais membros da Mesa Diretora.
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