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Ata da Sessao Ordinaria realizada ao primeiro dia, do mss de outubro de dois mil e dezenove.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidente: Jeova 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   PROTECA0   DE   DEuS   INICIAMOS   0S   NOSSOS
TRABALHOS", em seguida solicitou  ao  primeiro secretario para proferir a  Leitura Biblica: Salmos
137,1-5. Quero registrar e agradecer a presen¢a do Professor Joao Cris6stomo, o Secret5rio Ailton
Abreu, os servidores da casa Glauber e Elcio, os alunos da escola Gerv5sio Santos, Rafael e Paulo, ao

pastor Rui  Mauricio, ao jornalista Claudio Mendes e lsaias Jtinior. PEQUEN0 EXPEDIENTE:  Leitura
da  Ata  da  Sess5o  ltinerante  do  dia   18.09.2019,  APROVADA  par  unanimidade  de  todos  os
vereadores presentes. Leitura do expediente da pauta do dia: OFicIO N9 91/2019, da Associa€5o
dos   Remanescentes   de   Quilombolas  da   Comunidade   de   Rio   de   Pedras   e  Adjacentes  -
ARQUICORPA que solicita  ajuda  para  realizacao do XI  Encontro de Carro de Boi de Cururupu-MA.

OFfcI0 N9 24/2019 da Unidade lntegrada Municipal Manoel Jacinto dos Santos solicita espa¢o na
tribuna para esclarecimentos sobre a escola local. Informe do Repasse do Fundo de Participa§5o
dos Municipios (FPM) referente ao 39 decenio do mss. OFicIO N9 764/2019 do Tribunal de Contas

que  trata  da  prestacao  de  contas  do  presidente  da  Camara  Municipal  de  Cururupu,  exercicio
financeiro   de   2009,   com   delibera€5o  do   Plen5rio.   PARECER   N9   011/2019   da   Comiss5o  de
Constituic5o, Justica, Legisla€ao, Administrac5o, Assuntos Municipais e Redacao Final da Camara
Municipal, que trata do PROJET0 DE LEI N9 017/2019, de 23 de setembro de 2019, apresentado

pelo  Poder  Executivo,  que  "Cria  a  Secretaria  Municipal  Extraordin5ria  da  Mulher  e  da  outras
providencias". CINC0 MINUTOS REGIMENTAIS: Vereador Ant6nio Carlos, hoje quero registrar que
6 dia do idoso e tambem urn dia muito importante, dia do vereador. Senhor presidente vou esperar
a  leitura  da  ata  anterior,  e  acho  que  para  falar de  urn  vereador o  mesmo  deve  estar presente.
Vereador Eleonor, minha fala e em relac5o a estrada, muitos comentarios s5o que a obra nao esta
sendo feito da  maneira  correta,  sugiro que crie  uma  comiss5o  para fiscalizar.  Nao  sabemos se  o
trabalho est5 s6 comecando ou j5 est5 finalizando, e cobrar do respons5vel, explica¢6es das etapas
da  construcao da estrada. Vereador Daniel, acho que o vereador Ant6nio Carlos est5 falando de
mim,  respeito  muito a todos e n5o e  rotina falar mat  pelas costas.  Fui buscar informac6es,  o SPA
atende a todos independente de posi¢ao, a funcion5ria se sentiu desconfort5vel e tamb6m registrou
uma ocorrencia, em  rela¢5o a situacao. Vereador Adaildo, senhor presidente quero registrar que
hoje 6 urn dia muito importante,19 de outubro e dia do vereador, mas fiquei triste em ver jornalistas
falando  mal  dos vereadores,  comparando  o  papel  do  deputado  com  o  do  vereador.  Se  formos
comparar os dois, o papel do vereador € mais importante, mas o deputado se destaca mais porque
a  sua  area  6  mais  abrangente.  A fun€ao  de  vereador foi  criada  pela  constituicao  de  1828,  e  foi
instituido o dia do vereador no ano de 1984. Antes os vereadores nao recebiam nada e hoje o nosso

papel e de suma importancia para sociedade. Vereador Roberto, quero parabenizar aos vereadores



CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU -MA

CNPJ : 11.045.689/0001-97

idosos pelo seu dia, nem eu sabia que era dia do vereador, estamos de parab6ns. Quero ressaltar

que estamos as vesperas do aniversario da  nossa  cidade, e a  prefeitura esta  se  mobilizando com
diversas ac6es para a comemoracao desta data muito importante. Ter5o virios atendimentos para
a  populacao,  que  se  iniciam  hoje  e  terminam  no  dia  3.  Vereador Jeov5,  em  rela€5o  a  fala  do
vereador Eleonor, concordo em se criar uma comiss5o para fiscalizar a obra na estrada, se ela est5
sendo feita da forma correta, e assim nos deslocarmos ate la. Em rela€5o a fala do vereador Ant6nio
Carlos, sobre sua reclamac5o do atendimento, 6 preciso que converse com o vereador Daniel e se
entendam, para que nao ocorra urn desentendimento. Presidente, a obra na estrada 6 uma situa€ao

preocupante, fui duas vezes 15 e da para perceber que n5o vai ficar born o servico, espero que seja
s6  o  come€o,  porque  foi  muito  diffcil  conseguir  essa  estrada.  0  carro  est5  a  disposic5o  dos
vereadores que quiserem  ir ate  la.  ORDEM  DO DIA: Chamada  Regimental: Adaildo Jos6 Barges,
Aldo de Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos Santos Vale Filho, Bruno
Passinho Asevedo,  Daniel  Lopes  Louzeiro,  Ebenilson  de Jesus,  Eleonor de Jesus  Ferreira  Silva,
Hellen Nuce Costa Cerveira Cutrim, Jeov5 da Silva Ribeiro Jtinior, Luis Henrique Chaves, Roberto
Jorge Pestana. Justificou a sua ausencia, o vereador Egnaldo Fonseca Silva. DISCuSSAO E VOTACAO
DAS   MATERIAS:   PARECER   N9   011/2019   da   Comiss5o   de   Constituj$5o,   Justica,   Legisla€5o,
Administras5o, Assuntos Municipais e Reda§5o Final da Camara Municipal, que trata do PROJETO
DE LEI N9 017/2019, de 23 de setembro de 2019, apresentado pelo Poder Executivo, que "Cria a
Secretaria  Municipal  Extraordinaria da  Mulher e d5 outras providencias''. Vereador Adaildo, born
dia  a  todos,  como  relator,  garanto  que  nos  baseamos  na  legalidade  e  tudo  esta  baseado  na
constitui€ao,  por  isto  votamos  a  favor  do  projeto.  Vereador  Daniel,  quero  agradecer  o  voto
favoravel,  e  dizer,  a  algo  muito  importante,  n5o vai  gerar gastos,  pois tern  recursos  pr6prios.  E
necess5ria a sua cria€ao para chegar recursos para o munici'pio. A urn ano at fas a vereadora Hellen
solicitou a chegada da secretaria e ja temos a Casa da Mulher. Peeo mais uma vez o voto favor5vel
de  cada  vereador.  Vereador  Ebenilson,  quero  fazer  uma  pergunta  ao  lider do  governo,  qual  a
diferenga da coordena¢5o que esta dentro da estrutura da Assistencia Social  para essa Secretaria
da  Mulher? Vereador Daniel, no meu entendimento, na qual busquei informa€6es,  atrav6s dessa
secretaria pode-se buscar a€6es a nivel estadual e federal, de secretaria para secretaria, e n5o para
coordena¢5o da mulher. Vereador Ebenilson, 6 uma secretaria que n5o vai gerar custos, e acredito

que os membros da CCJ e o relator do projeto tenham analisado em urn todo. Mas creio que temos
que   solicitar   uma   analise  juridica   desta   casa,   para   vermos   alguns   pantos   que   nao   ficaram
esclarecidos. Vereador Roberto, o municfpio passa por dificuldades constantemente, a secretaria
vai  gerar  gastos  extras,  e j5  tern  contratados  com  sal5rios  atrasados.  Sou  a  favor  do  vereador
Ebenilson, para nao errar na aprovacao temos que rever o projeto, porque mais uma secretaria gera

gastos. Vereadora Hellen, a coordenacao da mulherj5 tern no CRAS. 0 vereador Daniel colocou que
n5o vai onerar o municipio, todo dia ou¢o que o mesmo se encontra em crise. Eu venho desde 2017
solicitando a Casa da Mulher, recebi ajuda do juiz. Esse projeto nao tern que ser resolvido as pressas,
sou a favor de passar pela comissao, para podermos votar consciente. Vereador Aldo, a discussao
e muito importante, a coordenacao n5o acaba pois ela se junta, € preciso que haja uma explica¢ao
mais detalhada. Foi colocado por Daniel varios beneficios que essa secretaria vai trazer para nosso
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municl'pio. Vereador Adaildo, vou me referir a lei, as discuss6es sao saudaveis para chegarmos a urn
entendimento.  A  casa   da   mulher  foi   solicitada   pela  vereadora   Hellen,  estamos  discutindo  a
secretaria  da  mulher.  Nos  fundamentamos  na  lei,  o  artigo  19  se  refere  a  cria€5o  da  secretaria
extraordinaria   da   mulher,   e   nao   vejo   nenhuma   irregularidade.   Tirei   minhas  dtividas   com   a

presidencia desta casa, e me deram urn anexo que foi enviado para comissao. Vereador Ebenilson,
vai   ser  inserido  junto  a  secretaria,   a  coordenac5o?  N5o  posso  votar  a  favor  se   n5o  tenho
conhecimento do projeto todo. Como pode uma secretaria funcionar com apenas urn funcionario,
tern  que  trazer  informae6es  dos  valores,  porque  esta  constando  aqui  que  vai  ser  agregado  ao

gabinete.  Sera  que  vai  ser  mais  uma  casa  alugada? Vereador Adaildo,  n5o  tiro  sua  raz5o,  mas
nenhum jurista vai dizer que nao est5 na lei, cabe a comiss5o aprovar ou nao. Eu gosto de lei, falei

que estava faltando a anexo  para a presidente, vou falar no grande expediente.  Presidente, em
questao a lei, 6 constitucional entendo sua legalidade, e diante dos beneficios que essa secretaria
vai trazer para o municfpio sou a favor, e a questao dos gastos s5o necess5rios. Nao vejo necessidade
no adiamento, foi discutido pela comissao e colocarei em votacao. Vereador Bruno, primeiramente

gostaria de urn ptlblico maior para essa materia muito importante. Cada urn tern seu ponto de vista,
e 6 necessaria essa discussao, nao existe vereador contra a populacao, pensamos sempre no melhor

para todos e sou a favor do projeto, mas 6 triste ver que a sociedade nao se faz presente. APROVADA
a  materia  por  todos  os  vereadores  presentes.  PRESIDENTE  chamo  para  fazer  o  uso  da  fala  o

professor Joao Cris6stomo. Prof9 Joao Cris6stomo, born dia a todos, diante do relato da vereadora
Hellen, que a caixa d'agua da escola Manoel Jacinto dos Santos, que estaria suja, como gestor quero
ressaltar  que  quando  iniciamos  nossos  trabalhos  fizemos  uma  limpeza,  porque  a  5gua  nao  era

pr6pria para o consumo, em julho deste ano fizemos outra limpeza e trocamos o purificador, sempre
tivemos  cuidado  e  periodicamente  limpamos.  Em  Mano  Santo  a  5gua  6  de  boa  qualidade,  e
assessorei  pessoalmente a extensao ate Maracujatiua.  Gostaria de aproveitar o momento e falar

que j5 sao sete anos a frente da gest5o, n5o foi facil no infcio quando substitui uma professora muito
querida na comunidade, fui conquistando espa¢o e tenho muito apresso pela comunidade, minha
segunda casa.  Quero ressaltar as conquistas que conseguimos, colocamos varios alunos no lEMA,
regata do dia 7 de setembro, reparos na barragem entre outras. Para finalizar quero dizer que n5o

guardo rancor e estamos sempre contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. Vereadora
Hellen,  n5o  entendi  a  resposta,  nao  precisava.  J5  conheco  o  professor Jo5o  a  urn  born  tempo,
reconheco sua luta em prol de Maracujatiua. Solicitei a limpeza da caixa d'agua porque as maes me
reportaram que a mesma estava suja, s6 quis formalizar a situac5o e n5o precisava ter vindo, ja que
foi   esclarecido   anteriormente.   GRANDE   EXPEDIENTE:   Vereador   Aldo:   eu   trago   aqui    uma

preocupacao  colocada  no  pequeno  expediente,  temos  que  fiscalizar  a  estrada  senao  seremos
cobrados constantemente pela populacao, sao v5rios trechos que nao tern picarra.  Eu sonho com
dias  melhores  para  essas comunidades,  e  preciso  dar  mais ateneao  a  esta  causa.  Quem  dera  os
deputados ajudassem,  independentemente de partido, e n5o ficasse s6 nas promessas. Em  Rumo
dois  moradores  relataram  que  do jeito que esta  sendo feita,  na  primeira  chuva  vai  embora,  urn
recurso   que   foi   conquistado   com   tanta   dificuldade.   Em   relac5o   ao   SAAE,   a   situacao   esta
insustent5vel, tern funcionarios com  ate tres  meses de sal5rios atrasados.  Tern que ser cobrado,



CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU -MA

CNPJ: 11.045.689/0001-97

pois ha pessoas que tern contas atrasadas, todos n6s temos dividas para pagar e esses funcion5rios
tern familias para sustentar. Vereador Adaildo, sobre o SAAE, moradores da rua Santa Luzia estao
cobrando  por  melhorias  no  abastecimento,  pois  a  falta  d'agua  e  constante.  Sobre  a  estrada  a

preocupa§ao 6 de todos n6s. No dia tres, vai ser aniversario de Cururupu, fico alegre pela data, mas
sera  que  realmente  avancamos  ou  nao?  Fa€o  urn  apelo,  para  que  na  pr6xima  sess5o,  tenha  o
esclarecimento do executivo de algumas obras que poderfamos est5 entregando, as 13 UBS, as duas

quadras esportivas, duas creches, duas escolas. A sociedade cururupuense esta precisando dessas
melhorias e sou a favor de todas as mat6rias em beneffcio da populacao. Vereador Ant6nio Carlos,
a  respeito  dos  deputados,  conversando  com  o  deputado  federal  Bira  do  Pindare,  me  pediu  que
indicasse uma emenda para Cururupu, estou pensando seriamente em solicitar o estaleiro escolar.

Quero  dizer  ao  vereador  Daniel,  nao  estou  aqui  para  intimidar  ou  ser  jntimidado  por  ninguem.
Tenho problema de pressao, passei mal naquele dia, pedi para funcionaria medir minha press§o e a
mesma falou que tinha mais de cem pessoas para atender, espero que voce tenha respeito, assim
como tenho por todos. Vereador Ebenilson, baseado no que aconteceu a  pouco, a vota¢5o para
criac5o da Secretaria Municipal da Mulher, ontem completou tres meses de sal5rios atrasados dos
contratados,  minha  preocupagao  6  criar  mais  gastos  e  repetir  o  que  aconteceu  nos  governos
anteriores. Quero fazer uma coloca€ao ao li'der do governo, passei no aeroporto e 6 uma tristeza,
fizemos a doac5o de terrenos para o Ministerio Publico e o Cart6rio Eleitoral, e como se explica os
terrenos particulares naquela area. Tive a oportunidade de ir ate a estrada que esta sendo feita,

quero  explica¢6es  do  responsavel  da  empresa,  porque  o  servico  nao  esta  born,  assim  como  o
material da ponte. Nao podemos aceitar, porque vai gerar mais transtornos e continuar com essa
lenda  da  construc5o  da  estrada.  Vereadora  Hellen,  primeiramente  em  relac5o  as  invas6es  do
aeroporto  o senhor Messias  esta  diretamente  envolvido,  vendendo terrenos  de  forma  irregular.
Quero  relatar que domingo fiz  uma  a€ao  social  em Tapera  de  Baixo, tentaram  impedir,  mas  n5o
conseguiram, foi urn sucesso. Agradecer a prefeitura pela carreta da mulher e a 6nibus lil5s que vai
beneficiar  muitas   pessoas.  Vereador  Daniel,  tenho  tres  solicitac6es  pendentes  e   irei   buscar
respostas assim que conseguir. Quero solicitar a presen€a do engenheiro explicac6es a respeito da
estrada.  Em  relac5o  as comemorac6es do  anivers5rio de Cururupu,  a  carreta  estar no  municl'pio
realizando diversos exames e o 6nibus lilas estara se deslocando ate as comunidades. E quero dizer

ao  vereador Ant6nio  Carlos  que  assim  como  vossa  excelencia  tomou  providencias,  ela  tambem
tomou  as  suas.  Presidente,  o  servico  na  estrada  esta  deixando  a  desejar,  e  o  carro  estara  a
disposic5o do vereador que desejar ir ate Ia. A respeito das obras paradas, 6 necessario que o poder
executivo envie explicac6es do termino das mesmas. Boa tarde a todos, declaro a sessao encerrada
e os convido para a pr6xima sessao. Nada mais havendo a tratar, eu Daniel Lopes Louzeiro, primeiro
secretario lavrei a presente ata que ap6s lida e aprovada vai por mim assinada e os demais membros
da Mesa Diretora.

Plen5rio ltalino Pires Rodrigues, da `'Casa Legislativa C6sar Ronaldo Santos Machado'', ao

primeiro dia do mss de outubro de dais nil e dezenove.
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