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Ata da Sessao Ordinaria realizada aos vinte seis dia§, do mfs de nSvemhro de dais mil a dezenove.

Presidente: Antsnio dos SantGs Vale Filho
Vice-Presidents: Jeova da Sil¥a Riheiro Jtlnior
Secret5rios: Daniel Lopes LBuzeirG a Egnaldo Fonseca Silva

As oito a trinta no Plen5rio da Cf mara Municipal de Cururupu-MA, a sEnhSr Presidente ao verificar
a   exist§ncia   de   qu6rum   proferiu:   "SOB   A   PROTE€fio   DE   BEuS   tFTfc]AMOS   0S   NOSSOS
TRABALHOS", em seguida solicitou ao primeiro 5ecret5rio para proferir a Leitura Bfblica: Ezequiel
17, 22-24. Quero registrar a agradecer a presenEa do cSmpanheiro Gra¥atinha,  Pastor Lindomar,
Silvinho e lsac da Costa. PEQUEN0 EXPEDIENTE: Leitura da Ata dQ dia $5-11-2019. APROVADA par
todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta da EHpediente d® dig: OFfclo N9 002/CP-CPu do
Conselho de Pastares de Cururupu, que trata do relatSrio da primeira audi€ncia priblica do Conselho
de  Pastores.  PR"ETO  BE  LEI  N9  021/2019  do  ¥ereador  Daniel,  ``  Disp5e  sabre  a  mudan€a  de
denomina€5o da Esc8§a Municipal Santo Ant@nic, e df outras prcvidfncias". OFfclo CIRCULAR N9
31/2019 do Minist6riQ Prib!ic®, encaminhando €6pia de Nota T€cnica nB 01/2019-Rede de Controle
da Gfst5o Ptiblica no Maranhao, que trata da cSrreta utilizagao das verhas oriundas dos precatSrios
d® FUNDEF para usa ex€!usivo na educa€5o. OFrcIS N9 097/2019 da 5EMED-CPU, comunicando e

justificando o  nac comparecimento nesta  Casa  Legislativa,  da Secret5ria de  Educa§§o  Municipal,
devido  a   mesma   estf   em  S5o   Paulo,   em   urn  compromisso  j5   agendado.   CINCO   MIRIUTOS
REGIMENTAIS: Vereador Daniel, quero fazer uma rmen§5o da ida da adrministra€5o municipal ate as

praias de S5o Lucas e Peru, para a entrega dos pSstos de satide, que feram reformados a equipados.
Uma  importante aquisi€§S pars essas  localidadE5 que tanta  precisam  desses servi€os. Vereador
Adaild®,  parecE  repetitivo,  mas ontem  estive  nag comunidades de  Rumo a Tapera,  a  manifesto
minha preocupa€5o com a estrada que esta sendo feita, pois os defeitc*s continuam, de S5o Joaquim
ate  Rumo,  precisa  corrigir  os defeitos,  que  s5Q  nftidos.  ORDEM  B8  BIA:  Chamada  Regimental.
AdaildQ Jos€  Barges,  Aldo  de jesus  Ferraz A!meida, Ant6nio dfis  5ant$5 Vale  Filho,  Daniel  Lopes
Louzeiro, Ebeni!son de Jesus, Hel]en Nuce Costs [er¥eira Cutrim, Jec¥£ da Silva Ribeiro Jrinior, Luis

Henrique Chaves e Roberto JSrge Pestana. Justifi€aram as suas au58ncias os vereador£5 Antanio
Carlos de Jesus Silva,  Bruno Passinho Azevedo,  Egnaldo Fonseca Silva e Eleanor de Jesus  Ferreira
Silva. GRANDE EXPEBIERITE: Vereador Adaildo, ontem a noite quando recebi a notieia da prisao do
ex-prefeito Z€ Francisco,  n§Q consegui  mais dormir. Acompanhei toda a  5ua gestao,  inclusive fui
]fder do governo. Infe!izmente nem todas as vezes a justi€a fag justi§a. Fico triste com pessoas que
se  escondem  nas  redes  scciais.  Vereador  Ebeni]§on,  quero  direciBnar  minha  fala  ao  lfder  do

govemo.  Tenha  urn documento a  respeito  dS  rE€ur5o  de  250  mi!,  €onseguido  pelo  ex-ministro
Samey Filho, e uma das finalidades era para perfura€5o de po£Qs.  Em Arari foi perfuradQ a po§o,
mas  n5o se  sabe quando sera finalizado.  Falei com  a  Mariano dG SAAE, sabre esse  recurso,  e  a
mesmo me disse pars procurer Or]ando Bel€m, que era a re5ponsfvei do projeto. A comunidade de
Born Jesus tamb€m ssnha com urn abastecimentS de qualidade, e espero que as respostas a esses

questionamentos  sejam  positivas.  Vereadora  Hellen  Maravilha,  quero  urn  offcio  solicitanclo  da
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secretaria  de  obras,  uma  cSpia  dos  contratos das emprEsas  respons§¥eis  pela  recupera€ao das
estradas vicinais e restaura€§o das ruas (tapa buracss}, pois nao a po5sive] obter essas inferma€5es
no portal da transparfencia. Tamb€m quero !amer!tar a prisao do Z€ Franci5co. Vereador Adaildo, a
secret5ria de educa€5o justifi€ou sua au5§n€ia, mag a secret5rio cle Sfrras n5o informou, E precise
mais respeito com essa Casa Legislativa. VereadBr Daniel, referente as so!icita€5es dos vereadores,
sac questionamentos importantes. Em rela€5c a ¥inda do secretf ric de obras, n5o foi possivel pois
a mesmo est§ em €ompromisso na entrega da5 UBS das praias de S8o Lucas a Peru. A UBS de Areia
Branca  os  servifos  estao  sendo feitos,  a  quero €hamar aten€§o  que  sS  a vereador Adaildo  foi
acompanhar os servi€os.  Exi5te  urn  cronograma at€ 2020 de  melhSria5 de todas as  UBS.  Quero
lamentar a pris§o dQ ex-prefeito Z£ Francis€o. Tenho muito apre§o pe!a sua pessQa, e durante sua

gest5o, Cururupu estava sempre em evidencia de ferma positiva. ¥eread®r Adailda, as visitas s5o
feitas, ja fui v5rias vezes em obras que est5o acontecendo, mss infelizmente os respons5veis s5o
negligentes e n5o aceitam nossa opini50. VereadSr Ebenilson, cc!ncordo com a fa!a  do vereador
Adaildo. 0 municl'pio tern urn engenheiro, qua de¥Eria apresentar urn parecer apontando as falhas
no projeto, e evitar transtornos no future. Presidents, quero inform±-!cs dc relat6rio da audigncia

ptiblica  acerca  da  vida   noturna,  feita   pe!o  €onse!ho  dos  Pastsres  de  €ururupu,  estaremos
disponibi!izando    a    todos.    A    Secret5ria    de    Educa€ao    gostaria    que    fosse    pontuado    os

questionamentos solicitado5 no offcio. Quero informs-!cs qua a aplicati¥B da Cf mara de Cururupu
j5 est5 disponl'vel. Tamh€m quero falar da importante ades5o da Ou¥idoria da Camara, disponl'vel
no portal.  Uma grande conquista  para esta €asat A respeito da  UBS de Areia  Branca, foi sempre

questionado a  loca[iza€§o e as condi€5es inadequadas do terrent3. A responsahilidade a do 6rg5o
que deu a aval para a €onstru€ao da obra. Par fim quero convidar a todas para a sess5o solene de
amanh5 em alus5o a
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Azul, que ocorrera no Clube do Nelson Mandela. Born dia a todos,

a presente ata que
mais  havendo  a  tratar,  eu  Daniel  Lopes  Louzeiro,  primeiro

p6s lida a apr3vada vai per mim assinada e os demais membros
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