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Ata  da  Sess5o  ltinerante  realizada  aos  dezoito  dias,  do  mss  de  setembro  de  dois  mil  e
dezenove.

Presidente: Antonio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidente: Jeova da Silva Ribeiro Jtinior
Secrefarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fonseca Silva

As  oito  e trinta  na  Comunidade  de  Rumo,  Cururupu-MA,  a senhor Presidente ao verificar a

existencia de qu6rum proferiu: "Sob a prote£5o de Deus iniciamos aos nossos trabalhos", em

seguida solicitou ao primeiro secretario para  proferir a  Leitura  Biblica:  Lucas 6,  32-36.  Quero

registrar  a  presen€a  dos  moradores  das  comunidades  de  IV]aracLijatiua,  Tapera  de  Baixo,

Cocal,  Baiano, Vinagreira,  Roga de  Bairo,  Mane Santo e Rumo.  PeqLJeno  Expediente:  Cinco
minutos  regimentais: Ver. Ant6nio Carlos quero me reportar sobre a fala de urn radialista  e
urn vereador, que infelizmente n5o se encontra aqui. Queria dizer, aos dois, que todos aqueles

que se julgam  intelectuais sao  inelegiveis e  n6s  mesmos n§o sendo intelectuais,  nao somos
burros,  conhecemos  as  leis.  Ver.  Luis  aproveito  a  oportunidade  de  estarmos  aqui  nesta
comunidade  hoje,  oportunizando  o  direito  da  democracia  de  informar  a  todos  o  papel  do
vereador. Ver. Roberto Pestana quero registrar uma grande acao desenvolvida pela secretaria
de  Educa€5o  e  a  secretaria  de  Esporte,  e da  expectativa  dos alunos,  pais  e  professores  na

preparacao  dos  JECS.  Vcr.  Daniel  estamos  aqui  para  construir  pensamentos,  projetos  e
indicag6es  para  a  bern  comum  de  todos.  Vcr.  Jeo`fa  quero  parabenizar  a  comunidade  de
Rumo,  por  hoje  esta  sediando  este  vento,  qLle  tern  coma  finalidade  oLlvir  os  anseios  das

comunidades.  Venho  pedir  par  uma  mo£§o  de  pesar  aos  familiares  de  D5rio  Santos.  Ver.

Egnaldo,  eu  estive  no  dltimo  domingo  aqui  nesta  comunidade  para  prestigiar  urn  grande
evento   na   erea   do   esporte,   promovido   pela   pr6pria   comunidade   de   Rumo.   Como
representante legal de voces, irei fiscalizar a obra da estrada e pear a todos voces, que sao os
maiores ficais que facam o mesmo. Ver. Ebenilson quero parabenizar a ex-vereador Roberth,

por  ter  trago  os  alunos  ate  aqui  para  participar  da  sess5o  itinerante,  que  €  aproximar  a
populac5o do Poder Legislativo, a entender a desempenho do seu papel, que 6 de legislar e
n§o executar. Vcr.  Hellen  Maravi]ha quero parabenizar o presidente par organizar a  sessao
itinerante,  e  trazer ate  aqui  as  comunidades  para  falar  que  n6s  vereadores  cobramos  por
melhorias da popula€5o. Vcr. Eleanor, essa sessao hoje organizada pelo presidente 6 para que

a   popula§5o   saiba   que   n6s   vereadores   estamos   sempre   pedindo   melhorias   para   as
comunidades e na oportunidade poderao ouvir o que ja pedimos por votes. Ver. Aldo quero
registrar  a  grande  satisfacao  por  esti   nesta  comunidade  de  Rumo,  voces  hoje  terao  a
oportunidade  de  saber  urn  pouco  do  nosso  trabalho,  e  o  desenvo]vemos  em  prol  das
comunidades.  Presidente  quero  registrar a  presen€a  do Assessor de Articulacao  Politica  do
Municipio,  Udinaldo Rabelo, externo aqui a  minha alegria por esta  na comunidade de Rumo,

realizando  esta  sess5o,  que tamb6m  6  parte do  nosso trabalho.  ORDEM  DO  DIA:  Chamada

Regimental. Aldo de Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos



Santos Vale Filho, Daniel Lopes Louzeiro, Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva,
Eleonor  de Jesus  Ferreira  Silva,  Hellen  Nuce  Costa  Cerveira  Cutn.in, Jeov5  da  Silva
Ribeiro  Jdnior,  Luis  Henrique  Chaves  e  Roberto  Jorge  Pestana.  Justificaram  suas
ausencias os vereadores Adaildo Jos€ Barges e Bruno Passinho Azevedo. Com a palavra

o   Prof.   Roberth,  representante  da  Comunidade  de  Cocal,   quero  parabenizar  a
iniciativa do presidente, falo em nome de esta regiao, que sao d€cadas esperando por

este momento.  Esta sess5o vein abrir urn la€o de comunicacao com as comunidades.

N6s de Cocal queremos: 1- Uma Quadra de Esporte; 2-A ativa€5o da Fabrica de Gelo,

que   pertence   a   Associac5o   e   foi   desativada.   E   pedimos   que   seja   doado   para

gerenciamento da comunidade, e do espago fazer urn espago de lazer; 3- Uma Arena

para  pratica  de  Bach  soccer;  4-  Criar  urn  projeto  para  as  famflias,  trabalharem  o
escoamento  da  pesca  e  da  agricultura  familiar  do  local.  Quero  dizer  aos  nobres
vereadores que foi dado inicio da obra na estrada, ela e da Ponte de Sao Joaquim ate
Maracujatiua, e com pi€arra de primeira qualidade, estamos doando a mat€ria prima

para fazer de Cocal  ate  Rumo  e  em troca queremos beneficios  necessarios.   Senhor
Domingos Pestana da Comunidade de Rofa de Baixo, em  primeiro momento quero
dizer que estou feliz e honrado pelo convite feito a nossa comunidade para estarmos

aqui  e falarmos das  nossas  necessidades.  Pedimos  par:  1-  Melhoria  na  qualidade  da

agua,  que  esta  saindo suja  das torneiras;  2-  Melhoria  na  estrada,  porque vimos que
esta  sendo feita  da  Ponte  Sao Joaquim  para  Maracujatiua,  queremos tamb6m  para
Mano Santo e Roca de Baixo, e porque quando vamos para a igreja ou outro evento,
sentimos  na  pele  as  dificuldades,  e  o  carro  n5o  vai  la  s6  moto;  3-  Pedimos  pela

presenca  do  Medico  e  da  Enfermeira  na  comunidade,  para  n5o  termos  que  ser
atendidos em Vinagreira; 4-Disponibilizag5o da vacina. Prof. Alciomar da Comunidade

de Tapera  de  Baixo, quero  parabenizar o  presidente  por este  momento de  ouvir  as
inquietac6es das comunidades. Queremos: 1- Uma Quadra Poliesportiva, para eventos

esportivos,  culturais  e  religiosos;  2-  Construcao  de  uma  rampa  de  acesso  para  o
embarque e desembarque de pessoas e dos pescadores; 3-Atendimento no servico de
odontologia; 4- Fomento da agricultura familiar e a pesca; 5- Criar a horta escolar com

plantio  de  arvores  fruti'feras.  Senhor  Juca  da  Tapera,  quero  parabenizar  o  nosso
presidente por esta  iniciativa, sou funcionario do povo, e coma ex-vereador,  eu  lutei
para  levar  o  povo  para  ser  ouvido  no  parlamento,  e  deixamos  todas  as  indica¢5es
desta comunidade aprovada pela camara. 0 nosso municipio tern varios problemas em

consequencias de varias inadimplencias deixadas por gest6es passadas, mas € preciso

ter  coragem  para  gestar.  Quero  dizer  aos  vereadores  que  n5o  adianta  s6  cobrar,  e

preciso  ser  parceiro  e  fazer  a  sua  parte.  Estou  feliz  com  o  inicio  dos  trabalhos  na
estrada, e peso que os vereadores fiscalizem, assim como n6s tambem vamos fazer a
nossa  parte enquanto moradores. Quero observar que se nao for feito urn bueiro ali

pr6ximo a escola n5o vai da certo, s6 camada de picarra. Dos pedidos feitos, quero s6
reforgar o da agricultura familiar, pois a secretaria de agricultura ainda nao disse para

o que veio fazer e o que esta fazendo. Senhor Raimundo da Comunidade de Rumo,
sejam  todos  bern  vindos  a  comunidade  de  Rumo,  e  n6s  tambem  temos  as  nossas



dificuldades, e estamos aqui para somar com a gestao e com os senhores vereadores.
Precisamos de: 1-Urn abastecimento de agua que atenda a demanda da comunidade;

2-Compra e distribuic5o de canos de 60 para distribui€ao da agua por igual a todos; 3-

Fomento  da  pesca  e  agricultura  familiar;  4-  Uma  Quadra  de  lazer;  5-  Melhoria  e

ampliac5o  no  Porto,  Profa  Calced6nia  da  Comunidade  de  Maracujatiua,  a  nossa
comunidade  €  conhecida  como  urn  ponto  turistico,  mas  pouco  explorada.  Pedimos

por:  1-Ampliac5o do  Porto;  2- Contensao adequada  para  animais criados avulsos;  3-
Fiscalizac5o do drgao competente com relacao aos animais, a vacina€ao e o abate de

animais   irregulares  em   locais   impr6prios;   4-  Seguranca   peri6dica   de   policiais   na

comunidade;   5-   Adequa€5o   do   patio   escolar   com   urn   ambiente   favoravel   para

recreacao  e  momento  civico  dos  alunos;  6-  Substituic5o  da  rede  eletrica  que  se

encontra  com  os postes deteriorados;  7- Servi€os  de  limpeza  e combate  de  animais

peconhentos; 8- Reforma  do Clube Cultural  para  lazer da comunidade; 9- Construc5o
de   uma   praca   pdblica   e   uma   Quadra   Esportiva.   Prof.   Joao   Crisostomo,   essas
reivindicac6es sao urn pouco de nossas necessidades. A Iimpeza n6s ja realizamos com

parceria de algumas secretarias e a ajuda da comunidade. Quero ressaltar a nossa luta

pe]a  iluminac5o  pdblica,  fizemos  uma  reclama¢5o  junta  ao  PROCON,   para  que  a
CEMAR  realize os servi€os de reparos na rede. A estrada € nossa responsabilidade de

fiscalizar. E preciso ter urn olhar especial em Toma Ju€ara, se n5o for feito urn trabalho

bern feito, nao adiantara nada, e sera preciso a retirada de urn poste na estrada, para
nao  causar  mais  problemas.  Senhor Jos6 Willian  Ribeiro  da  Comunidade  de  Mane
Santo, primeiro precisamos de: 1-Abastecimento da agua; 2-Melhorias na estrada; 3-

lluminac5o   pulblica;   4-   Reparo   no   bueiro.   Senhora   Sandra   da   Comunidade   de

Vinagreira,  queremos:  1-Agua  para todos; 2- Iluminacao pdblica; 3-Troca  do teto da

escola;  4-  Construgao  da  Rampa  da  escola;  5-  Melhoria  na  via  de  acesso  para  a

comunidade; 6- Reparo no Posto de Sadde. Prof. Marcelo da Comunidade de Baiano,

precisamos:  1- Acompanhamento da Secretaria de Agricultura com a assistencia   para
o   desenvolvimento   da  Agricultura   Familiar;   2-   Conclusao   do   Posto   de   Satlde;   3-

Abertura   da   estrada   do   Cemiterio;   4-   Urn   espaco   para   lazer   na   comunidade.

Presidente,  quero  registrar  a  presen€a  da  senhora  Rosenir  Sousa,  Profa  Marluce  e

Maria   Ruth   Costa   da   Comunidade   Cocal.   GRANDE   EXPEDIENTE:   Vcr.   Ebenilson,

algumas  reivindica€6es aqui  feitas hoje, ja s5o indica€6es nossas feitas na  camara.  0

vereador  ele  faz  indica€5o,  o  requerimento  e  o  projeto  de  lei,  e  ao  ser  colocado  e

aprovado  passa  a  ser  de  todos  os  vereadores.  0  que  n5o  ouvir  nos  pedidos  da
comunidade  de  Cocal  e Tapera  de  Baixo, foi  a troca  das telhas  Brasilit dos tetQs  das

escolas.  0  acesso  pela  Serraria  para  a  comunidade  Tapera  de  Baixo,  abertura  da
estrada,  o  perito  do  lNSS  para Agencia  de  Cururupu,  a  permanencia  das vacinas  nos

postos  de  saride  da  comunidade,  melhoria  na  via  da  comunidade  ate  o  sitio  de
Heraldo,  iluminacao  ptlblica,  o  Po€o  de  Rota  de  Baixo,  que  ja  foi  iniciado  e  falta  a

conclus5o, constru€ao do Posto de Saride de Baiano. 0 Poco da comunidade de Arari,
foi  uma reivindicacao minha, do Ver. Eleonor e do Vice-prefeito ao Ex-Ministro Samey

Filho, que garantiu R$ 250 mil. Sugeri que fosse montada uma comissao de vereadores



e da comunidade para fazer a fiscalizaeao na obra da estrada. Vcr. Hellen Maravilha,

enquanto vereadora e o meu papel de pedir, fiscalizar e cobrar, estamos pedindo aqui

o que a comunidade precisa, Peso que as comunidades tamb6m venham ate a camara
acompanhar  o  nosso  trabalho  na  casa.  Agua,  melhorias  das  pontes,  seguranca,  s5o

alguns dos nossos pedidos feitos. No final do mss estarei realizando uma grande a€ao

para  as  comunidades  la  em  Tapera  de   Baixo,  com  varios  atendimentos  exames,
medicos,   aferic5o  de  pressao,  glicemia,  vacinas,   atendimento  odontol6gico   entre

outros. Quero parabenizar o Prof. Jo5o Crisostomo, por ter esquecido de mencionar o
seu  nome como urn dos organizadores da  Regata.  Pe€o ao lider do governo por uma
limpeza  na  caixa  d'agua  da  escola  de  Maracujatiua.  Quero  parabenizar  o  presidente

pela  organiza¢ao  da  sess5o.  Ver.  Aldo  quero  iniciar  a  minha  fala  uma  mensagem,
"porque urn dia tudo o que oferecemos volta para n6s na infinita bondade de Deus''.

Quero agradecer e parabenizar a todos que vieram aqui nesta tribuna colocar as usas
necessidades.  Daqui a pouco o presidente vai colocar as indicag5es dos vereadores ja

feitas na camara para as comunidades. Agora meus parabens senhor Presidente, pela

sessao.  As  coloca€5es  feita  com  rela€ao  a  secretaria  de  Agricultura,  e  verdade,  i

preciso  ter  essa  assistencia.  Parabens  ao  Prof.  Joao  Crisostomo,  Profa  D6nia  pela
belfssima festa que fizeram no 7 de setembro. Todas essas necessidades aqui relatadas

por voces e preciso ser atendida. Gostaria de pedir ao senhor presidente para escolher
uma vez no mss para fazer esse trabalho. Ver. Luis meu abrago caloroso aos presentes,
nossos agradecimentos por estarem  nos acompanhando ate agora. A camara esta de

parab6ns,  e  V.  Ex§  Presidente  por  realizar  esfa  sessao.  Estamos de  parabens  por  ter
chegado  a  estrada,  nunca  perdemos  a  esperanga  de  realizar  este  sonho,  e  nao

pQdemos  esquecer  o  empenho  da  nossa  prefeita  pelo  empenho  e  construc5o  da
estrada,  i  preciso fiscalizarmos,  mais acima de tudo  sermos parceiros.  Vcr.  Roberto
Pestana inicio a minha fala com urn refrao do cantico da CEB'S, que diz: " eu quero ver,

eu quero ver, os nossos sonhos acontecer. 0 presidente da Associac5o da comunidade
de   Rumo,   encaminhou   urn   offcio   para  ANATEL,   e   para   a  Assembleia   Legislativa,

pedindo por urn atendimento de telefonia para varias comunidades Remanescentes de
Quilombos.  Ver.  Ant6nio  Carlos,  me  sentir  mau,  e  passei  no  hospital  Santa  Casa,
chegando  la  pedir para a T6cnica de  Enfermagem  Leidiane para  medir a  pressao,  ela
respondeu que n5o ia medir porque ja havia medido muitas press5es. Quero repudiar

o  atendimento  dela,  e  vou  fazer  uma  representa€ao  contra  ela  no  conselho  de

enfermagem.  A  empresa  que  ganhou  a  licitacao,  o  endere€o  e  falso,  ela  n5o  tern
maquinario,  ja  passou  para  3  empresas  para  realizar  a  obra.  Vcr.  Egnaldo,  .neste

momento  cumprimento  a  todos  e  todas.  Os  vereadores  que  me  antecederam  ja
falaram  dos  pedidos que fizemos  para  atender  as  comunidades,  e  entre  os  pedidos

destaco:  o  abastecimento  e  melhoria  no  atendimento  de  agua,  ilumina¢5o  ptiblica,
melhorias das estradas vicinais.  Mas quero  reforcar o  pedido feito para a  construcao

de arenas de Bach soccer, quadras esportivas para todas as comunidades.  Na gest5o
do Prefeito Jt}nior Franco foi ganho a licitacao pela empresa Atlanta para recuperar as

estradas de todos esses povoados,  e foi sacado  hum  milhao e  12  mil  reais em  2013



para  2014,  e  para  onde  foi  este  dinheiro  se  nada  foi  feito.  N6s  vamos  fiscalizar,  e

pedimos  que todos voces tamb6m facam  as suas.  Ver.  Hellen  Maravilha temos que
olhar para o passado para fazer diferente, pois quem pagara o pato s5o os ex-gestores
mas quem vai sofrer somos n6s. Ver. Daniel, quero justificar a vereadora Hellen, sobre

a sua colocag5o, quando fez referencia ao pedido de limpeza da caixa d'agua da escola

de  Maracujatiua,  a  mesma  foi  realizada  recentemente',  e  periodicamente feita  pela

comunidade.  Informamos  sobre  o  convenio  feito  para  a  constru€ao  da  estrada  de
Maracujatiua, em janeiro de 2014, foi merito da Prefeita Rosinha, o Ver. Ant6nio Filho

e   do   Deputado   Rubens  Jtinior,  e   hoje  esta  sendo  construida  de  Sao  Joaquim   a
Maracujatiua, e tao logo a prefeita se compromete em fazer a estrada de Tapera de
Baixo.  Existe o projeto Ronda Escolar, que est5 sendo programada a extens5o dele as

comunidades rurais.  Os pocos de Tapera de Baixo e Arari ja  estao, mas os donos  da
empresa ainda n5o receberam o recurso, por isto estao paradas as obras.  Presidente

quero  a  cerca  da  importancia  de  estarmos  juntos  para  ouvir  as  comunidades,  e
estreitar os lacos da Democracia Participativa e o Protagonismo Social, conforme diz o

tema  de  nossa  sessap,  os  envolvidos  fazendo  suas  pr6prias  historias  e  socializando

com as demais comunidades.  Digo que todos os vereadores tern o papel de fiscalizar,

pedir, e tudo o que foi colocado aqui, foram pedidos feitos para esta regi5o, e destaco
aqui todas foram lembradas nos pedidos feitos por esta casa. A estrada, porque esta
sendo  debatida,  por ser urn sonho  destas comunidades,  mas que  hoje se  concretiza
com  o  inicio  das  obras.   Peco  que  possamos  da  as  m5os  e  sermos  vigilantes  na

fiscaliza¢5o.  0  Poder Judiciario,  atraves  do Juiz  Dr.  Douglas,  com  parceria  da  gest5o

municipal,  convida  a  todos  os  vereadores  e  as  comunidades,  para  participar  da  6a

Edic5o  do   Projeto  Justica   ltinerante,  no  dia  26  de  setembro  na   comunidade  de
Maracujatiua. Agrade€o a todas as pessoas que se fizeram  presente nesta sessao,  as
comunidades, aos vereadores, aos funcionarios, e em especial a Deus e a comunidade

/


