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Ata da Sessao Ordin5ria realizada aos vinte e cinco dias, do mss de setembro de dois mil e dezenove.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho

vice-Presidente: Jeov5 da Silva Ribeiro Jtinior

Secrefarios: 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  PROTEcto  DE  DEUS  INICIAMOS 0S  NOSSOS TRABALHOS",  em

seguida   solicitou   ao   primeiro   secret5rio   para   proferir  a   Leitura   Biblica:   Eclesiastes  3,16-19.  Quero
registrar  e  agradecer  a   presenca  do  companheiro  Gravatinha,   Udinaldo  Rabelo,   llemarcio,   Enielson

Tavares, Ana Rita, Zeca Barros.  A Secretaria de Cultura Marilu das Gracas e os servidores Michele Simas,

Tiago  Viegas,  Sandila  Reis;  Professora  Belinha  e  as  senhoras  Veronique  Machado,  Fernanda  Mendes  e

Maria   L€rgila.   PEQUENO   EXPEDIENTE:   Leitura   da  Ata  do  dia   11-09-2019.  APROVADA  por  todos  os

vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente do dia: OFielo Ng 148/2019, da Corregedoria Geral
de Justice,  Vara  Onica  de  Cururupu,  requisitando  o  Plenario  da  Camara  Municipal  de  Vereadores  de
Cururupu,  para a realizacao da 4a reuniao do Tribunal do Jtiri, que sera realizada nos dias  11,12 e  13 do

mss  de  novembro  de  2019.    OFfcIO  Ng  026/2019,  do  CMDCA,  solicitando  espaco  na  Tribuna,  para

prestar esclarecimentos, sobre o processo de Elei€ao Unificada para a escolha de Conselheiros Tutelares
deste Municipio. OFfcIO CIRCULAR 02/2019, do Sindicato dos Servidores Pdblicos Municipais de Cururupu
-SISPUMUC, solicitando  a  presen€a  dos vereadores na Audiencia  Pdblica  para debater o  precat6rio do

FUNDEF, 40% deve ser subvinculado  aos  professores e 40%  na  melhoria  e valoriza€5o  da  educacao  no

municipio. OFicIO N9 019/2019, da Secretaria do lEMA, solicitando a participa[ao da Camara,  na  Ill  Feira

de  Profiss6es  e  Ill  Semana  de  lniciacao  Cienti'fica  do  lEMA,  que  acontecera  no  dia  01  de  outubro  de

2019,  na  Unidade  Plena  de  Cururupu.  REQUERIMENTO Ng 019/2019,  da Vereadora  Hellen,  que  requer

que  enderece  expediente  a  Excelentissima  Prefeita,  solicitando  a  limpeza  da  caixa  d'5gua  na  escola
Manoel Jacinto dos Santos,  na  Comunidade  de  Maracujatiua.  Projeto de Lei ng 016/2019, do Vereador

Daniel Louzeiro, que disp6e sobre a obrigatoriedade manuten€ao de brigada  profissional,  composta  por

bombeiros  civis,  nos  locais  que  especifica  e  d5  outras  providencias.  PARECER  MISTO  ng  003/2019,  da

Comissao  de  Constituicao  e  Justice  e  da  Comissao  de  Ongamento  e  Finances,  que  disp6e  sobre  as
diretrizes para a elabora€ao da  Lei Or¢ament5ria  para  o ano 2020.  MOcto DE PESAR, aos familiares do

senhor  Dario  Mendes Santos, falecido em  16 de setembro  de  2019.  Parecer n° 009/2019,  o relator da
Comissao de Constitui¢ao e Justi€a, vota pela APROVACAO do Projeto de Lei n° 012/2019, que autoriza o

-eger  Executivo  Municipal  a  doar  uma  area  de  terras  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral,  e  d5  outras

providencias.   Parecer   n°   010/2019,   o   relator   da   Comissao   de   Constituicao   e   Justi¢a,   vota   pela
APROVA¢AO do  Proj.eto de Lei  n° 013/2019, que autoriza o Poder Executivo  Municipal a doar uma area

de terras ao Minist6rio Pdblico Estadual, e d5 outras providencias.  Parecer Verbal que trata do PROJETO

DE  LEI,  ng  014/2019,  em  carater  de  urgencia,  urgentissima,  do  vereador Adaildo,  que  institui  a  Hino

Cultural  e  Folcl6rico,  do  Municipio  de  Cururupu,  Estado  do  Maranhao,  e  d5  outras  providencias.  CINCO

MINUTOS  REGIMENTAIS:  Vereador  Daniel,  s6  a  titulo  de  informa¢ao,  pelo  fato  da  data  do  concurso,

coincidir com  a  eleicao  para  conselheiros,  sera  divulgada  uma  nova  data  para  a  realiza¢ao  do  mesmo,

ainda  no  mes  de  outubro.  Vereador Bruno,  quero  solicitar  os  oficios  que  foram  enviados  para  a  Caixa
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Econ6mica  e  a  resposta  emitida  pela  mesma,  para  eu  levar ao  conhecimento  da  comunidade  praiana.

Vereador Roberto, a  leitura  do ofl'cio do SISPUMuC,  convidando a  participar da  audiencia  ptiblica  sobre

os  precat6rios  do  FUNDEF,  peco  que  n6s,  enquanto  legisladores,  possamos  nos  fazer  presentes,  para

nao  ficarmos  alheios  as  informac6es.  ORDEM  DO  DIA:  CHAMADA  REGIMENTAL:    Adaildo  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, Jeova da Silva Ribeiro Jtinior, Luis Henrique Chaves, Roberto Jorge
Pestana. Justificou a sua ausencia, o vereador Antonio Carlos de Jesus Silva.  DISCUSSAO E VOTActo DAS
MATERIAS: REQUERIMENTO Ng 019/2019, da Vereadora Hellen, solicitando que se enderece expediente

a  Excelentissima  Prefeita,  solicitando a  limpeza  da caixa  d'agua  na escola  Manoel Jacinto dos Santos,  na

Comunidade  de  Maracujatiua.  Vereadora  Hellen,  senhor  presidente,  o  meu  requerimento,  pedindo  a
limpeza  da  caixa  d'agua  da  escola,  pois  a  mesma  est5  impr6pria  para  consumo,  este  pedido  foi  feito

para  mim,  por  algumas  maes  de  alunos.  Peco  aos  nobres  colegas  vereadores  que  votem  a  favor  da
mat€ria.  Vereador  Daniel,  foi  falado  pelo   professor  Joao  Cris6stomo,   que  esse  servi€o  j.a  foi  feito

recentemente,  e  regularmente  e  realizado  pela  escola,  com  o  apoio  da  comunidade.  VOTACAO  DA
MATERIA: APROVADA PARECER MISTO n9 003/2019, da Comiss5o de Constituicao e Justica e da Comissao

de Ongamento e Financas, que disp6e sobre as diretrizes para a elabora€ao da  Lei Orcamentaria  para o
ano 2020, apresentado pelo Poder Executivo. Vereador Daniel Presidente da Comiss5o de Orcamento, 6
urn projeto importante, que determina projetos favoraveis a serem executados em 2020. Al€m de estar
como  presidente  da  comissao  de  or¢amento,  estou  pedindo  tamb6m  como  lider  do  governo,  o  voto
favor5vel dos nobres colegas vereadores. Vereador Adaildo, como relator da Comissao de Constituieao e
Justi€a,   reporto-me  sobre  a  legalidade  da  mat€ria,  que  e  constitucional,  votamos  a  favor,  sobre  o

or¢amento,  e  pe€o o voto favor5vel  dos  nobres companheiros. Vereador Ebenilson, senhor presidente,

quero  chamar  aten€5o,  que  eu  e  o  vereador  Adaildo  sempre  conversamos  sobre  a  Lei  de  Diretrizes
Orcamentarias, e Vossa  Excelencia, vereador Adaildo, sempre falou  que s6 daria voto favor5vel se fosse

feita  a  audiencia  pdblica.  Agora  eu  pergunto ao vereador  Daniel:  Onde foi feita essa  audiencia  pdblica?

Tenho certeza que nao foi feita.  Diante de uma situac5o como essa, senhor presidente, Vossa Excelencia

quando foi  presidente  da  CCJ  durante  quatro  anos,  na  gest5o  passada,  sempre  votou  contra,  porque
naquela  epoca  nao  se fazia  audiencia  pllblica.  Eu  voto contra  a  materia.  Presidente,  me  manifestando

em  relacao  a  sua  observaeao,  vereador  Ebenilson,  de  fato,  durante  quatro  anos,  como  presidente  da

Comissao de Constituie5o e Justi¢a, eu emiti  parecer contrario a  LDO,  pelo fato de  nao ser observado a

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal e a  Lei  de Transparencia.   Por6m,  atualmente a  Lei  de  Dire.trizes para ser

elaborada, necessita de audiencias pdblicas, o municipio precisa convocar a sociedade para participar da

audiencia.  Eu  fiz  o  convite  sobre  a  audiencia  que  ia  se  tratar  da  LDO,  informei  que  seria  no  CRAS.  Eu

convidei  e  participei.  Vereador  Ebenilson,  naquele  momento  foi  feito  o  convite  para  a  avalia¢5o  da

gest2io,  por  isso eu  nao  participei. Vereador Daniel, o convite foi feito  pelo  presidente,  apenas eu  e ele
estivemos presentes. A avalia€ao da gestao trata tamb6m sobre assuntos relevantes e importantes, em
beneficios  do  municfpio  para  o  ano  de  2020.  Vereador  Roberto,  vereador  Daniel,  quantas  audiencias

foram feitas e quantas serao necessarias para que seja aprovada a LDO? Vereador Daniel, creio que uma
audiencia  seja  necessaria vereador. Vereador Aldo, se  existe  a  ata,  ela  deve ser apresentada  para  que
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possamos  tomar  conhecimento.  Vereadora   Hellen,  ha   urn   requisito  para   que  seja  constitucional  e
quantas  serao  necessarias  para  que  haja  aprova€ao?  Presidente,  por  si  s6  €  constitucional,  €  urn  dos
requisitos.  Falei  sobre  a  importancia  da  elabora€ao  da  Lei.    Eu  solicitei  a  ata,  mas  ainda  nao  me  foi

enviada.   Vereador   Adaildo,   a   materia   e   constitucional,   mesmo   que   nao   haja   audiencia.   Ontem

questionei    que    Lei    Or€amentaria    Anual,    nao    poderia    ser   votada    antes    da    Lei    de    Diretrizes
Or¢ament5rias.   Quando  a   mat6ria   adentra   nesta  casa,  ela   pertence  ao  legislativo  e  as  audiencias

deverao  ser  convocadas  pela  a  Comissao  de  Orcamento.  Voto  a  favor  da  materia.  Pe¢o  aos  nobres
colegas vereadores que votem de acordo com seus entendimentos. Gostaria de contar como relator, do
apoio do presidente da comissao de Constituicao e Justi€a, e pedir o voto dos nobres colegas. Vereador
Ebenilson,  peco  ao  presidente,  a  lista  dos  presentes  na  audiencia  pdblica. Vereador Adaildo,  nao  estou

defendendo  o  governo,  estou  defendendo  a  materia,  em  beneficio  do  nosso  municipio.  APROVADA a

materia,  pela  maioria  dos  vereadores  presentes.  Votam  contra  a  mat6ria,  a  vereadora  Hellen  Nuce

Costa Cerveira Cutrim  e o vereador Ebenilson  de Jesus.  Parecer n° 009/2019,  o  relator da  Comissao de
Constitui€ao  e  Justi¢a,  vota  pela  APROVACAO  do  Projeto  de  Lei  n°  012/2019,  que  autoriza  o  Poder

Executivo  Municipal  a  doar uma area  de terras ao Tribunal  Regional  Eleitoral, e da  outras providencias.

Parecer n® 010/2019, o relator da Comissao de Constitui€ao e Justi€a, vota pela APROVA¢AO do Projeto

de Lei n® 013/2019,  que  autoriza  o  Poder Executivo  Municipal  a  doar uma  area  de terras ao  Minist6rio

Pllblico  Estadual,  e  d5  outras  providencias.  Vereador Adaildo,  dou  parecer favor5vel  pela  importancia

que  tern  a  constru€ao  dos  dois  pr6dios.  Pe¢o  o  apoio  dos  nobres  colegas,  e  aproveitando  a  mat€ria,

pe€o ao Excelentissimo Senhor Presidente para que haja a divulgae5o das leis que n6s aprovamos nesta
casa.   Independentemente   da   origem,   as   mat6rias   dependem   da   nossa   aprovacao,   e   n6s   temos

participa€ao   nos   avan€os   do   nosso   municipio.   Vereador   Luis,   como   presidente   da   Comissao   de
Constituicao e Justica,  irei  falar dos dois  projetos,  como  disse  o  nosso  relator,  sao  importantes,  pois  os

dois  predios sao alugados.  Na  oportunidade,  quero pedir o voto dos nobres colegas. Vereador Daniel,  €

muito  importante  quando  o  vereador  Luis  fala  da  disposic5o  financeira  do  Ministerio  Ptlblico.  Nao  6

apenas urn desejo desses 6rgaos, como tamb6m da populacao. Ha necessidade da constru€ao das sedes

pr6prias,   desses  6rgaos,   para  que  deixem  de  estar  mudando  constantemente.   Enquanto   lider  do
governo,  peco  o  voto  dos  nobres  colegas,  a  favor  da  materia.  Vereador Aldo,  gostaria  de  ampliar  a
minha  coloca€ao.  Votamos  no  Or¢amento,  as  colocac6es do vereador Adaildo,  quase  se  retirando  das

suas  responsabilidades.  Pe¢o  ao  lider de governo,  que o  municipio trate as coisas com  mais seriedade,

que  esclare¢a  melhor.  Sabemos  que  6  necessaria  a  construg5o  de  pr€dios  ptiblicos,  mas  entendemos

que  cinco anos  e  urn  prazo  longo,  entao  que  se  diminua  para  tres  anos,  para  que  o gov.erno  construa
com mais rapidez. Vereador Roberto, conforme ouvimos do relator, que a mat6ria 6 constitucional, e se

ja tern recurso, vejo que e necessario aprovar a  mat6ria. Vereador Ebenilson, eu queria apenas colocar
que,  se  tern  recurso,  deve-se  diminuir  o  prazo  para  tres  anos,  pois  acho  o  tempo  suficiente  para  a
constru€ao e o executivo ter5 mais pressa para construir. 0 meu voto 6 favoravel. Vereador Bruno, votei

pelo  projeto,  pois  sei  que  a  constitucional.  Todos  n6s temos  questionamentos  e  deve  haver  respeito
entre n6s. Vereadora Hellen, voto a favor da  mat6ria.  Presidente, as mat6rias sao de suma  importancia

para  o  nosso  municfpio.  Quero  dizer  que  6  importante  a  constru€ao  dos  predios.  Sobre  o  prazo  de
constru€2io das obras, eu ate concordo.  Ha uma disponibilidade de recurso financeiro para a construc5o
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do  predio  do  Minist6rio  Pdblico,  por€m  n5o  esta  em  caixa.  Para  o  Eleitoral,  deve-se  dar  urn  tempo

maior,  pelo fato de ainda  nao ter verba. Vereador Ebenilson, o Dr.  Douglas,  pediu a doaeao do terreno

para  a  construcao  do  predio,  para  maior  comodidade.  Vejo  que  ha  necessidade  de  diminuir  o  prazo,
caso  nao  seja  construido  dentro  do  prazo  menor,  o gestor da  6poca  revoga. Vereador Egnaldo,  sou  a
favor   da   mat6ria.   Concordo   com   a   diminui€ao   do   tempo,   para   que   haja   pressa   na   constru€ao.

Presidente,  a  observacao  em  relacao  a  redu¢ao,  sera  feita  para  tres  anos,  iremos  encaminhar  para  o
executivo.  PROJFTO  DE  LEI,  ng 014/2019, do vereador Adaildo,  que  institui  o  Hino Cultural  e  Folcl6rico,

do  Municipio  de  Cururupu,  Estado  do  Maranhao,  e  da  outras  providencias.  Vereador Adaildo,  senhor

presidente, ontem falei sobre a materia e pedi o voto dos nobres colegas.  E para enriquecer, pe€o a sua
permissao para que o Zeca  Barros,  cante esta toada aqui  no plenario. Zeca  Barros, ap6s cantar a toada,
relatou:  "  0  saudoso  M5rio  Campelo,  me  pediu  para  eu  gravar essa  toada  em  minha  voz,  pra  mim foi

uma  grande  honra  e   hoje  sinto-me  orgulhoso  por  esta  toada  esta  se  tornando  o  Hino  Cultural  e
Folcl6rico  do   nosso   municipio".   Depois  de  ouvirmos  o  hino  cantado   na  voz  de  Zeca   Barros,   pe€o

humildemente   o  voto   dos   nobres   colegas.   Vereador  Ebenilson,   senhor   presidente,   pe€o   a   vossa
excelencia   que   informe   a   galeria,   que   toda   mat6ria   que   vein   em   carater   de   urgencia,   primeiro

colocamos  a  urgencia  em  votacao  e  depois  a  mat€ria.  Presidente,  entao vamos colocar em votacao  a
urgencia  da  materia: APROVADA por todos os vereadores  presentes. Vereador Aldo, voto favoravel,  s6
refor¢ando  a  importancia  da  valorizacao,  o  saudoso  M5rio  Campelo,  deixou  o  seu  legado.  Vereador

Roberto, sou a favor da  mat€ria. Temos que divulgar a lei e fazer acontecer, deve haver conscientiza€ao

dos  grupos  folcl6ricos  e  fiscalizac5o  nos  eventos,   para  se  fazer  cumprir  a   lei.  Vereador  Ebenilson,

oriundo  do  sotaque  costa  de  mao,   nos  deixa  ainda  mais  orgulhosos.  A  secretaria  de  cultura  deve

fiscalizar  o  cumprimento  da   Lei.   Presidente,  a   materia   6   de  suma   importancia   para   a   cultura   do

municipio.  Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Mario Campelo e de  participar da  brincadeira.

Vereador  Adaildo,  agrade€o  aos  nobres  colegas  vereadores  e  pe€o  a  Secretaria  de  Cultura,  que  a

prefeita  sancione  a   Lei  ate  o  dia   do  anivers5rio  da   cidade.  APROVADA  as   mat6rias  por  todos  os
vereadores   presentes.     Presidente,  chamo   o   senhor  Carlos   Celso   Ferraz,   presidente   do  Conselho

Municipal  dos  Direitos  das  Crian¢as  e  dos  Adolescentes-CMDCA,  que  solicitou  espa¢o  nesta  tribuna,

para  prestar  esclarecimentos  sobre  o  processo  de  eleicao  para  conselheiros  tutelares.  Carlos  Celso,
Excelenti'ssimo  Senhor Ant6nio dos Santos Vale  Filho,  presidente  desta  augusta  casa  em  nome do qual

eu  salldo a  mesa  diretora.  Excelentissimo senhor Aldo  Ferraz,  vereador,  meu  irmao,  em  nome  do qual

eu  sal]do todos os  demais vereadores e  em  nome dos Conselheiros Tutelares que vieram  abrilhantar a
minha  fala,  eu  saddo  a  galeria.  Senhoras  e  senhores,  no  dia  05  /04/2019  o  Conselho.Municipal  dos

Direitos  das  Crian¢as  e  dos  Adolescentes  -CMDCA,  publicou  o  edital  ng  001/2019,  que  rege  todo  o

certame para a elei€ao dos conselheiros tutelares.  Os primeiros a ter conhecimento deste edital, foram
os  pre-candidatos,   logo  em  seguida  foi  enviado  para  esta  casa  legislativa  e  para  demais  6rgao  de

competencia,  foi  divulgado  pelo  portal  da  prefeitura  e  da  Camara.  Infelizmente,  a  maioria  das  pessoas

nao  le  o  edital  na  sua  totalidade.  As  informa€6es  estao  no  edital.  Quero  dizer  que  esse  edital  esta

pautado  na  Resoluc5o  maior  Federal,  que  €  a  Resolu¢ao  do  CONANDA  a  Lei  ng  170/2015.  Depois  n6s
temos as orientac6es do Minist6rio Pdblico do Maranhao e em seguida n6s temos a  Lei Municipal, que e

a  Lei  ng 047/ 1997 que criou o Conselho Municipal, a  Lei ng 405/2017 que foi alterou alguns itens da lei
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anterior, e a  Lei  ng 428/2019,  que altera alguns itens destas  leis anteriores.   Neste sentido,  quero dizer

que  temos  varias  resolug6es,  que  todos  os  conselheiros  sao  os  primeiros  a  receber  no  grupo  de
WhatsApp conselheiros que foi criado por mim.  No edital diz que o candidato pode se apresentar, fazer

sua  divulga€ao e apresentar os seus  projetos,  ao ser convidado,  por qualquer institui¢ao,  por6m alguns

n5o se  atentaram.   E de  competencia  do CMDCA,  dar as  informa¢6es,  publicar a  chapa  e  quem  sao  os

candidatos,  isto  n6s  estamos  fazendo  muito  bern  feito  e  reconhecido  pelo  Promotor  de  Justica,  Dr.
Meneses.  Esse € o segundo processo unificado que o Brasil passa, cada gest5o 6 uma gestao, a atual e a

minha  como  presidente  e ela tern regras.  La  no  edital  diz  que cada  candidato a  conselheiro deve fazer

sua  campanha,  pois  o  CMDCA  nao  banca  campanha.  E  as  informa¢6es  de  locais  de  votacao,  tudo  €
conversado  com  o  Minist6rio  Pdblico,  que  €  dnico  6rgao  que fiscaliza  o  processo  de  eleicao  unificada.

Todos  os   meus  atos,  enquanto   presidente,   estao  sendo  direcionados  pelo   promotor  de  justi€a   e

publicados  nos  murais  da  prefeitura,  das  escolas,  da  Radio  Alvorada,  do  CMDCA.  Foram  inscritos  28
candidatos,  mas  apenas  20  estao  concorrendo.  Eles  estao  em  campanha,  foram  liberados  atrav6s  de
resolu€6es,  que  eles  deveriam  promover  a  campanha  deles,  onde  nao  deve  haver  ligacao  com  grupos

poll'ticos. Solicitei ao C15udio Mendes, espa€o em seu programa, para que os candidatos pudessem estar
apresentando as suas propostas.  Na pr6xima semana, estaremos divulgando em carro de som,  os locais

de vota¢ao.  No dia 05,  o CMDCA estara  convocando todos os  candidatos.  A exemplo da  dificuldade  de

deslocamento  dos  candidatos,  s6  em  sete  ilhas,  havera  locais  de  votacao.  Estamos  trabalhando  com

transparencia.  0  CMDCA  tern  uma  sede  pr6pria  na  Vila  dos  Bancarios,  casa   ng  04.  Vereador  Aldo,

gostaria  de  dizer  ao  presidente  do  CMDCA,  Celso  Ferraz,  meu  irmao,  que  esta  casa  deixa  a  vontade,

para  tirar  dividas,  que  voce  acabara  de  colocar.  Assim  como voce  se  colocou  a  disposicao,  gostaria  de
saber,  como esta  sendo trabalhada  a  divulga¢ao  nas ilhas? Celso Femaz,  infelizmente o CMDCA nao foi

as ilhas,  pois nao temos recursos destinados para o deslocamento de candidatos e a  divulga¢ao la, est5

sendo feita  atrav6s  de  cartazes. Vereador Daniel,  questionei  sobre  a  eleic5o  e  pedi  que  encaminhasse

urn  ofi'cio  convidando  os  candidatos  para  que  pudessemos  conhece-los  e  eles  apresentassem  suas

propostas.  Como  o  senhor  falou  que  nao  deve  haver  ligacao  entre  candidatos  e  grupos  politicos,  6

preciso   averiguar.   Vereador   Ebenilson,  espero   que   sua   vinda   aqui,   nao   tenha   sido   pelas   minhas
colocac6es feitas ontem,  e sim que j5 fosse sua  intengao.  Minha  coloca€ao,  e  que alem  de  apresentar
no  lEMA,  que  a  comissao  do  CMCDA  apresente  tambem  esses  candidatos,  no Joana  Batista  Dias  e  no

Gervasio.   Ontem  falei  sobre  o  recurso,  sei  que  o  conselho  nao  pode  arcar  com  a  campanha  dos

candidatos,  mas  me  refiro  ao  acompanhamento.  Celso Ferraz, o  recurso do CMDCA,  a destinado  para
confeccionar  as  cedulas,  e  cobrir  outras  despesas.  A  Lei  de  2017,  foi  feita  uma  emenda  modificativa,

para  que  se  vote  em  cinco  candidatos,  onde  o  Conselho,  nao  foi  acionado.   Presidente,  na  eleicao
anterior, o nosso entendimento era que deveria continuar a votac5o nos cinco.  Foi encaminhada para o

executivo e  podera ser vetada.  Na  pr6xima elei€ao,  podera ser feita  as alterac6es. Vereador Ebenilson,
na   Lei   Nacional   tern   ntlmeros?   Celso  Ferraz,  o  Conselho   Nacional   dos   Direitos   das   Crian¢as  e  do

Adolescente -CONANDA,  norteia,  mas a 6  lei  municipal  que  rege. Vereador Ebenilson,  para  que  nao se

tome  uma  eleic5o  partidaria,  sou  a  favor que  cada  cidadao  possa  escolher cinco  candidatos.  Vereador

Roberto, eu e urn vereador de Bacuri, fomos elogiados pelo padre de 15, pela decisao de podermos votar

em   cinco   candidatos.   Presidente,   agradeco   a   presen¢a   do   presidente   do   CMDCA,   que  foi   muito
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importante  para  o  esclarecimento  de  algumas  ddvidas,  muito  obrigado  pela  sua  presenca.  GRANDE

EXPEDIENTE: Vereador Aldo, quero saber sobre  a  cadeira de  banho da jovem  Monique,  da comunidade

Aquiles Lisboa. Quando sera a entrega? Vereador Daniel, agrade¢o a presen¢a do amigo Jorlivan. Sobre a

Sessao  ltinerante,  irei  passar  para  a  secretaria,  para  digitar  as  demandas  das  comunidades.  N6s  dias

18,19  e  20,  estara  acontecendo  ac6es  nas  ilhas  de  lguar5,  Lenc6is,  Bate  Vento  e  Mirinzal,  as  pessoas

dessa  regiao agradecem  o empenho da  gestao.  Presidente,  agrade€o a todos que ainda  se encontram

presentes.   Refor€o  o  convite  do  SISPuMUC  para  a  audiencia   pilblica   no  sindicato  dos  pescadores.
Refor€o tambem  o ofi'cio do Tribunal  do Jtiri  nos  dias  11,12  e  13  de  novembro.  A Mo¢5o de  Pesar sera

encaminhada  aos familiares do senhor Dario Santos.  Lembrando que havera a€5es da Justica  ltinerante

em  Maracujatiua.  0  Projeto  de  Lei  do vereador  Daniel  Louzeiro,  estaremos encaminhando  para  que  a

comissao  possa  estar  analisando  e  emitir  o  parecer.  Agrade€o  a  presen€a  de  todos,  a  galeria  e  os
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