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Ata da Sess5o 0rdinaria realizada aos vinte e quatro dias, do mss de setembro de dois mil e dezenove.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vlce-Presidente: Jeov5 da Silva Ribeiro Jtlnior
Secrefarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fonseca Silva

As oito e trinta no Plen5rio da Camara Municipal de Cururupu-MA, o senhor Presidente ao verificar a

existencia de qu6rum proferiu: "SOB A PROTEcfio DE DEuS INICIAIvlos OS NOSSOS TRABALHOS", em

seguida  solicitou  ao  primeiro  secretario  para  proferir  a  Leitura  Biblica:  Marcos  5,  18-20.  Quero
registrar  e  agradecer  a  presenga  do  companheiro  Gravatinha,  o  Senhor  Udinaldo  Rabelo,  nossos

servidores Elcio e Glauber; os servidores da Secretaria de Cultura: Sandila Reis, Michele Simas, Thiago

Viegas,  Carlos  Sergio,  a  Seerefaria  Marilu  das  Graces;  Professora  Belinha  e  as  senhoras  Veronique

Machado,   Fernanda   Mendes   e   Maria   Lergila.   PEQUEN0   EXPEDIENTE:   Leitura   da   Ata   do   dia

10.09.2019, APROVADA por unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura do expediente da

pauta do dia: REQUERIMENTO N9 019/2019, da vereadora Hel[en Nuce Costa C. Cerveira Cutrim, que
solicita a limpeza do reservat6rio de agua da Comunidade de Maracujatiua. OFiclo N9 614/2019, da
Caixa Econ6mica Federal em resposta ao OFicIO 047/2019, que trata da solicita§ao para a implanta§ao
de  uma  Agencia  da  Caixa  Econ6mica,  informando  que  a  abertura  de  novas  agencias,  precede  de

estudos  e  politicas  de  expansao,  o  que  nao  esta  previsto  para  o  ano  de  2019.  PROJETO  DE  LEI  N9

014/2019, vereador Adaildo Jos€ Barges,  que  "lnstitui  o  Hino  Cultural  e  Folcl6rico do  Municfpio  de

Cururupu, estado do  Maranh5o e da  outras providencias".  PROJETO  DE LEI  N9 017/2019, do  Poder
Executivo,   que  trata   da   criag5o  da   Secretaria   Municipal   Extraordinaria   da   Mulher  e   da   outras

providencias. CINC0 MINUTOS REGIMENTAIS: Vereador Adaildo, senhor presidente, solicito que seja
feita a leitura do "Hist6rico do Homenageado", o senhor Mario Campelo, que na verdade est5 sendo

valorizado,  e  para  que  haja  urn  melhor  entendimento.  Vereador  Roberto,  mos  dias  21  e  22  de
setembro,  sabado  e  domingo,  a  lgreja  Cat6lica  do  maranhao,  promoveu  urn  evento  de  bastante
relevancia, para todos n6s aqui no Maranhao, foi a Romaria das aguas e da Terra, cujo tema refletido

foi "Agua e Terra, fonte de vida, don de Deus e direito de todos" e como lema: "Senhor, da-me desta
5gua". Este evento acontece de quatro em quatro anos e este ano, ocorreu na Diocese de Caxias. Nos
deixa muito preocupados, os depoimentos dos indigenas, dos ribeirinhos e dos quilombolas, pedindo

clamor  e justi€a  por  seus  direitos.  Os  fndios,  relataram  de  forma  emocionante,  como  est5o  sendo
tratados  em  suas  terras  e  em  suas  reservas.   E  muito  preocupante  a  degradac5o  .da  Terra  e  a
consequentemente das fguas. A grande preocupa€5o da lgreja Cat6Iica € que se crie uma politica de

conservafao  e  preservacao,  o  que  requer  de  n6s  uma  ac5o,  independente  de  credo  religioso,  pois
somos todos envolvidos. Vereador Daniel, hoje estou trazendo resposta ao vereador Antonio Carlos,

que relatou ter sido destratado por uma funcionaria, chamada Leidiane, na Santa Casa de Miseric6rdia,
onde  ele  alega  que  a funcionaria  acima  citada,  negou-se  a  atende-lo.  Fui  buscar  informa€5es.  Ela  e

lotada na Santa Casa de Miseric6rdia, na area de internagao e disse a ele "olha, eu n5o vou poder fazer
isso agora,  pois estou  muito ocupada, tenho muitos pacientes para verificar a  press5o". A obriga€5o
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dela,  naquele  momento,  era  atender  os  pacientes  internados  no  hospital.  Primeiro  temos  que  nos
informar.   Eu   entendo  essa  atitude  como  uma  falta  de  respeito  com  servidor,  falo  isso,   como
funcionario,  pois  me senti  ofendido,  mesmo  porque,  ele foi  bern  claro ao falar, que vai  representar

uma queixa contra a funcionaria junto ao Conselho Regional de Enfermagem, da mesma forma que a

funcionaria, pode tambem  represents-lo.  0 fato de sermos vereadores n5o nos da essa  prerrogativa
de agirmos dessa maneira, expor urn profissional. Se ele cruzasse a porta, encontraria esse servico no
SPA, sem nenhum problema. Vereador Aldo, na Sess5o ltinerante realizada na Comunidade Rumo, foi

colocado pelo ex-vereador Robert, que haveria uma condi€ao, para que a picarra fosse retirada, que
seria o trabalho de retorno em prol daquela comunidade e parece que o trabalho n5o esta sendo feito,
como de acordo. A comunidade esta se organizando para que haja uma reuni2io com o executivo e o
responsavel  pela  empresa.  Peco  aos  demais vereadores,  para que possamos verificar  esse trabalho,

para  que  nao  ocorra  o  mesmo  problema  da  gest5o  passada,  pois  esti  chegando  reclamac5es  da
pr6pria   comunidade.  Ver.   Daniel,  o  vereador  "Pinto"   n5o  se  encontra  nesta  casa,   as  respostas
direcionadas a  ele,  deveriam  ser apresentadas,  na  presen€a dele.  Em  rela€ao a estrada,  espero que

todos n6s, tenhamos a preocupac5o de acompanhar. Presidente, a situac5o da comunidade de Cocal,
n5o tern a ver com a empresa, nem com recurso, nem emenda. 0 ex-vereador Robert, solicitou que o
municipio fizesse  o  servigo  e  a  comunidade  doaria  a  material.  Vereador Bruno,  senhor  presidente,

quero  pedir  novamente,  sobre  a  comunicac5o  na  ilha  de  Bate  Vento,  urn  projeto  caro,  que  n5o
funciona.  Peco  que  Vossa  Excelencia  converse  com  a  prefeita,  para  resolver  essa  situa€§o.  Ela  me

pediu paciencia, por6m faz muito tempo que estou aguardando. Outro pedido 6 sobre o bairro Jacar€.
Eu  fui  destratado  por  urn cidadao.  A  Professora  Rosinha,  o  Fufuca,  o Secretario de  Obras  e outros,

estiveram  naquele  bairro,  mas ainda  nao  posso  parabenizar,  pois ainda  nao concluiram  o servico de

melhorias,  s6  rasparam. Tenho  muito  respeito pelo vereador  Daniel,  mas  em  relacao  a  Santa  Casa,

quando a cadaver estava no necroterio, ap6s homicidio ocorrido na Vila Liege, assim que os familiares
chegaram  desmaiando,  passando  mal  n5o  havia  nenhum  t6cnico presente.  Sera  quest5o  politica  ou

social? Vejo que falta respeito. E sobre a eleig5o para Conselheiro Tutelar, eu quero ajudar. Vereador
Ebenilson,  senhor  presidente,  sobre  a  Sess5o  ltinerante,  realizada  na  comunidade  de  Rumo,  quero

parabenizar o legislativo, que deu aquelas comunidades, a oportunidade de cada  uma falar das suas
necessidades.  Pe¢o a Vossa  Excelencia,  que junte os  anseios apresentados pelas comunidades,  para

que possamos fazer urn documento, anexa-los e encaminharmos a para o executivo. Pe¢o tamb€m que
Vossa  Excelencia verifique se  as leis aprovadas em  2019, ja foram  sancionadas.  Em  relac5o a elei€5o

para  conselheiros  tutelares,  nao  sei  o  que  esta  acontecendo,  pois  nas  eleic5es  anteriores,  foi  hem
divulgada e o Conselho apresentava os candidatos.  Na elei€5o deste ano, os locais de votacao foram

divulgados apenas na semana passada. A administrac§o tern que dar suporte nesse trabalho. 0 pr6prio
Conselho  deveria  ter  urn  cronograma  para  a  divulgac5o.  Espero  que  o  presidente  do  Conselho  se
manifeste  e  divulgue  as  informa€5es  necessarias  para  a  popula€5o  em  relac5o  a  esta  votac5o.

Vereadora Hellen, direciono a minha fala ao vereador Daniel, pois acho inadequado dar respostas aos

parlamentares ausentes  durante a  sessao.  Gostaria que essas coloca¢6es fossem  feitas na  presenca,
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Pergunto humildemente aos nobres colegas: Pode acontecer dois eventos do mesmo porte no mesmo
dia? A elei§5o para Conselheiro e o concurso serao no mesmo dia. Gostaria de saber tambem:   ha leis

autorizando  a  prefeitura  a  contratar  funcion5rios?  Peso  que  envie  oficio  ao  executivo,  solicitando
esclarecimentos  sobre  essas  contratac6es.  ORDEM  D0  DIA:  Chamada  Regimental:  Adai]do  Jos6
Borges,  Aldo  de  Jesus  Ferraz  Almeida,  Ant6nio  dos  Santos  Vale  Filho,  Bruno  Passinho  Azevedo,
Daniel  Lopes  Louzeiro,  Ebenilson  de Jesus,  Egnaldo  Fonseca  Silva,  Eleonor de Jesus  Ferreira  Silva,
Hellen  Nuce  Costa  Cerveira  Cutrim,  Jeov5  da  Silva  Ribeiro,  Jeowi  da  Silva  Ribeiro  Jdnior,  Luis
Henrique  Chaves,  Roberto Jorge  Pestana.  Justificou  a  sua  ausencia,  o vereador Ant6nio  Carlos  de
Jesus  Silva.  DISCUssfio  E VOTAcfio  DAS  MATERIAS:  REQUERIMENTO  N9  019/2019,  da  vereadora
Hellen Nuce Costa C. Cerveira Cutrim, solicitando a limpeza do reservat6rio de agua da Comunidade

de  Maracujatiua. Vcr. Hel]en, lREI  RETIRAR A MATERIA, pois alem da limpeza do reservat6rio de agua

da  comunidade,  irei  pedir  que  seja  feita  tamb6m  a  limpeza  da  caixa  d'agua  da  escola.  Amanh5

apresentarei novamente. PROJETO DE LEI N9 014/2019, vereador Adaildo lose Barges, que "lnstitui o
Hino Cultural e  Folcl6rico do Municipio de Cururupu, estado do  Maranhao e da outras providencias".

Vereador Adaildo, como defensor da mat6ria, irei fazer uma defesa preliminar, como i de carater de
urgencia  urgentissima,  dispensa  parecer  da  comiss5o.  A  hist6ria  do  Senhor  Mario  Campelo,  esta

inserida na cultura do Brasil. E uma luta do vereador Adaildo, juntamente com a Secretaria de Cultura,

dar conhecimento a importfncia da cultura do nosso municfpio. Peco aos nobres colegas que votem a
favor  d`a  mat€ria.  ".  PROJET0  DE  LEI  N9  017/2019,  do  Poder  Executivo,  que  trata  da  criacao  da

Secretaria   Municipal   Extraordinaria   da   Mulher   e   da   outras   providencias.   Presidente,   daremos

seguimento ao projeto, encaminharemos a secretaria e para a Comissao de Constitui€ao e Justica, pois
e de suma importancia para o nosso municipio. GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Adaildo, inicio minha

fala, aproveitando a fala do ilustre vereador Bruno, onde fala que deve haver respeito. Sobre a Santa

Casa,  o  descaso  n5o acontece somente la.  Em  relacao a  minha terra Cocal,  quero dizer que mesmo

distante, estou acompanhando. 0 servico que esta sendo realizado, foi urn acordo feito pela prefeitura
e pela comunidade, que no meu olhar, sem conhecimento, esta ficando born. Vereador Aldo, senhor

presidente,  e  muito  positiva  a  cobran€a,  a  nossa  presen€a,  a  fiscalizacao  e  uma  contribuig5o para  o

pr6prio  governo.  Em  rela€5o  a  Sess5o  ltinerante  na  comunidade  de  Rumo,  foi  muito  proveitosa,
agradavel,  onde  as  comunidades  puderam  expor  as  suas  necessidades.  A  sessao  teve  uma  boa
repercussao, recebi varias mensagens elogiando, estamos todos de parabens.  E que o nosso trabalho

continue. Em rela€ao a estrada do Cocal, 6 importante aproveitar este momento. Sobre as entrevistas
na Radio alvorada, tenho acompanhado, e cada vereador entrevistado, tern sua maneira de se colocar,
e isto deve ser respeitado. Tratando agora do concurso, deveremos ver a possibilidade de mudar essa

data, pois esta coincidindo com a data da eleic5o para Conselheiros Tutelares. Nao sei se o presidente

do Conselho, n5o esta tendo estrutura, para divulgar a eleic5o. Quero parabenizar o vereador Adaildo,

pelo  projeto  colocado  ainda  pouco,  que  e  uma forma  de  agradecer  o  senhor  Mario  Campelo,  pela
contribui€5o para a cultura local.  Estamos juntos. Quero tambem  reforcar sobre as coloca€6es feitas

pelo  vereador  Daniel,  em  resposta  a  denuncia  feita  pelo  vereador  Ant6nio  Carlos,  e  dizer  que  as
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coloca¢6es devem  ser feitas na  presenca  dele. Vereador Ebenilson, independentemente do local  de
trabalho em que a profissional € lotada, o correto seria ela ter direcionado o vereador Ant6nio Carlos,

para o local onde ele seria atendido com mais rapidez. Vereador Daniel, o sentimento compartilhado

pelo  vereador  Ant6nio  Carlos,  pode  ser  tamb6m  o  mesmo  sentimento  da  funcionaria  citada.  Na
pr6xima oportunidade, quando ele estiver presente, falarei sobre o assunto, eu trouxe logo hoje, pois
ja estava em minha pauta.  Em rela¢5o a limpeza da caixa d'5gua da escola de Maracujatiua, a escola
recebe  recursos financeiros  para  os servicos,  por minimos  que  sejam.  Sobre  a  comunica¢5o  na  ilha,

vereador Bruno, Ievarei novamente seu questionamento, irei buscar informag6es e trarei respostas na

pr6xima  sessao.  Tratando-se  da  estrada  da  Comunidade  de  Cocal,  fui  informado  pelo  secretario  de
obras, que o picarramento esta sendo feito, houve uma parceria de contribuicao de material, entre a
comunidade e a prefeitura. Ja est5o praticamente fechando o servi!o na comunidade e esse mesmo
material sera colocado tamb€m em Baiano e Rumo. Mais uma vez quero abrir espaco para parabenizar

o  Poder  Legislativo,  pela  Sess5o  ltinerante,  que  foi  urn  momento  muito  importante  para  todas  as
comunidades daquela  regiao.  E parabenizar o  Poder Executivo,  por estar atendendo as necessidades

daquelas comunidades, pois sabemos que a estrada, e uma promessa de campanha, e Gra€as a Deus,
essas duas promessas grandiosas est5o sendo executadas, que 6 a construc5o da estrada e a agua de

qualidade.  Quero  dizer  ao  vereador  Adaildo  que  ele  fez  muita  falta  na  Ses55o  ltinerante.  Sobre  o
discurso dos vereadores Aldo Ferraz e Ebenilson, quero agradecer e reconhecer que foram discursos
coerentes,  muito  importantes,  pois  estavam  voltados  para  a  realidade  daquelas  comunidades.  Na
minha  safda,  ouvi  uma  senhora  dizer:  "  N5o  me  interessa  se  vai  ser  com  dois,  tres,  quatro  ou  dez

tratores, o que me interessa € saber se a estrada vai sair ou n5o. " Isso, inclusive foi o que o presidente

colocou,  que  seja  feito  urn  servico  com  qualidade".  Foi  questionado  tambem,  o  valor  da  ponte  do
``Toma Jucara", que esta orcado no valor de 50 mil reais, quero frisar que a ponte n5o precisa s6 de

reforma,  e sim  que seja feita  uma  ponte nova.  Ent5o, n5o  me arrisco a dizer que 50  mil 6 muito.  0

vereador Eleonor, e conhecedor, dos valores da madeira de qualidade. Quero agradecer a presen€a da

vereadora Denoca, do municipio de Bacuri. Vereador Eleonor, sobre a valor da madeira, e a distancia

que  a  torna  cara,  pois  ela  e  trazida  do  sudoeste  do  Pars.  Vereador  Roberto,  para  se  ter  urn  born
trabalho   de   qualidade,   requer   material   de   qualidade.   Vereador  Aldo,   as   suas   coloca€6es   sao

pertinentes, vereador Daniel, o que nos resta € fiscalizar, e saber se de fato o material que sera usado
na ponte, realmente 6 de qualidade e se esse valor total or€ado sera utilizado la. Vereador Daniel, o

que foi mais enfatico, e saber que as pessoas est5o alegres e satisfeitas com a construcao da estrada. E
importante  que  as comunidades estao  reconhecendo o  esfor€o  dos poderes executivo  e  legislativo.
Tenho 42 itens de reinvindicac5es, anotados para fazermos urn documento, pe€o a todos que assinem,

para  encaminharmos ao executivo,  buscando melhorias para aquelas comunidades.  Sobre o projeto,
vereador Adaildo,   e muito importante, tera o meu voto.  0 senhor Mario Campelo  colaborou  muito
com  a  cultura  do  nosso  municipio,  mas  seria  muito  born  se  pud6ssemos  homenagear  as  pessoas

enquanto  vivas.    Quero  registar,  o  esforco  e  o  empenho  do  Pastor  Camilo,  que  ao  longo  de  anos,

contribui com a nossa sociedade, conduz uma igreja de forma correta,  respeitosa.  Irei fazer urn ofl'cio
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solicitando a  presidencia, que possa  estar  homenageando  este  humilde homem,  que  mesmo com  a
idade avancada, continua trabalhando. Parabenizo mais uma vez esta Casa pela Sessao ltinerante e ao

executivo por nao cruzar os bra€os diante das dificuldades.  Nao falo isso apenas por estar como lider
do governo, mas se observa que as ilhas de Cururupu, das menores as maiores, nunca foram tao bern

assistidas como na administracao da Professora Rosinha. Presidente, em name da vereadora Denoca,
cumprimento a todos. Acabo de receber urn Convite da Turma de Depiladores do SENAC, que convida
esta  Casa  para  participar,  no dia  26 de setembro as  16hs na  Col6nia  dos  Pescadores,  a  exposieao  e

demonstra€ao   de   praticas  de  depilacao   e   aplicaeao   dos  conhecimentos   adquiridos   na   area   de

depila€ao, e urn delicioso coffee break. Quero reforfar o convite para a Justi€a ltinerante, promovida

pelo do Poder Judiciario, em pareceria com a Camara e a ``Administrafao Reconstruindo com o povo"
no dia 26 na Comunidade de Maracujatiua. Vereador Daniel, nos dias 03, 04 e 05 de outubro, havera

outra ac5o  no  municipio para a emiss5o de carteira de trabalho,  alem  de outros servi€os,  isso se da

pelo  pedido  feito  por  esta  Casa  e  encaminhado  a  Secretaria  do  Trabalho.  Presidente  quero  me
reportar  sobre  a  Sess5o  ltinerante,  agradecer  e  parabenizar  os  nobres  colegas  vereadores,  pela

disponibilidade  e  por  se  deslocarem  ate  aquela  comunidade.  Os  vereadores  Bruno  e  Adaildo,  nao

puderam  comparecer,  mas justificaram.  Recebemos varios elogios e solicita€5o para fazermos  outra
sess5o. Vereador Ebenilson, seria mais viavel, que as pr6ximas sess6es sejam feitas na Comunidade de
Aquiles  Lisboa  e  na  llha  de  Guajerutiua.  Vereador  Roberto,  seguindo  a  linha  do  pensamento  do

vereador  Ebenilson, concordo que deveremos visitar outra  regiao.  Presidente,  e  urn  pensamento da
Casa,  fazer  uma  sessao  na  comunidade  de Aquiles  Lisboa,  entendemos que  €  importante  estarmos

pr6ximos as comunidades,  pois eles tern dificuldades de deslocamento para acompanhar as sess6es
aqui  na  sede.  E depois faremos nas ilhas.  0  ofi'cio n9 614/2019 da  Caixa  Econ6mica  Federal, sobre a

instalag5o  de  uma  agencia  em  nosso  municipio,  tern  como  justificativa,  que  a  abertura  de  novas

agencias,  precede de estudos mercadol6gicos e de politica de expans5o,  o que nao esta previsto no
or€amento   para   este   ano.   Infelizmente,   os  superintendentes   nao   conhecem   a   nossa   realidade.
Podemos  ate  entender  que  n5o  tenha  or€amento,  mas  acredito  que  implantar  "Caixa  Aqui",  nao
resolvera os problemas da popula€5o, no que se refere aos servi€os prestados pela Caixa Econ6mica. E

mais urn documento a se encaminhar ao Ministerio Pdblico. Encaminharemos tambem aos veiculos de

comunicagao,  para  que  essa  resposta  seja  divulgada  e  a  comunidade  tome  ciencia  da  nossa  luta.

Vereador Ebeni]son, em 2017, tive a mesma resposta, e ainda me sugeriram que eu procurasse alguns

comerciantes interessados em implantar o "Caixa Aqui".  Presidente, infelizmente, o povo vai ter que

arcar com  esse  descaso.  Eu,  n5o entendo essa justificativa  do superintendente, como  plausivel, que
convenga.  Mas fizemos a nossa parte, n5o iremos parar par aqui. Encaminharemos o nosso oficio e a

resposta da Caixa, ao Deputado Federal Aluisio Mendes, para que ele possa nos ajudar e buscar apoio

junto aos deputados federais. Born dia a todos, declaro a sessao encerrada e os convido para a sess5o
de  amanha.  Eu,  Daniel  Lopes  Louzeiro,  primeiro  secretario,  Iavrei  a  presente  ata  que  sera  por  mim

assinada e pelos demais membros da mesa diretora.
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