
CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU -MA
CNPJ: 11.045.689/0001-97

Ata   da  Sessao  Solene   de  Abertura   do  segundo  Semestre  dos  trabalhos  da   Casa

Legislativa  "C6sar Ronaldo Santos Machado", aos cinco dias do mss de agosto do ano

de dois mil e vinte.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho

Vice-Presidente: Jeov5 da Silva Ribeiro Jtinior

Secretarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fonseca Silva

As  oito  e  trinta,   no  Plenario  da  Camara   Municipal  de  Cururupu-MA,   presente  os

vereadores:  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, Jeov5 da Silva Ribeiro Jrinior, Roberto Jorge Pestana.

Justificaram   sua   ausencia   a   vereadora   Hellen   Nuce   Costa   Cerveira   Cutrim   e   os

vereadores Adaildo Jos€ Borges, Ant6nio Car!os de Jesus Silva, Luis Henrique Chaves.

Ap6s a composi€ao da Mesa Diretora, o Presidente proferiu: " Sob a prote€5o de Deus

iniciamos  os  nossos  trabalhos",  em  seguida,  solicitou  ao  primeiro  secret5rio  para

proferir  a  Leitura  Bfblica:  Neemias  9:  19-20.  0  Presidente  registrou  a  presenca  do
companheiro   "Gravatinha"   e  do   llemarcio  Santos  -  Assessor  da   Procuradoria   do

Municipio.  Logo em seguida, franqueou a palavra aos nobres Edis. 0 Vereador Daniel

desejou   boa  sorte  e  exito  aos  nobres  colegas  nesta   reta  final   de   Legislatura.   0

Vereador Jeov5 pediu a Deus: ben€aos, prote€ao e sensatez para cada urn, no retorno

as atividades,  neste  momento de  pandemia, em que todos se sentem fragilizados.  0
Vereador  Roberto  falou  que  o  infcio  do  segundo  semestre  a  a  caminhada  para  o

encerramento do mandato.  Ele afirmou que nao concorrer5 a reelei§5o, mas ressaltou

a importancia born senso aos que irao concorrer. Pediu que Deus aben€oe os trabalhos

legislativos e que todos os vereadores possam ter urn olhar sensivel, considerando os

anseios da  popula€ao. 0 Vereador Bruno, pediu encarecidamente aos companheiros,

que tenham respeito e harmonia, uns com os outros, para que eles tenham tambem o
respeito  da  populac5o.  Desejou  dias  melhores.  0  Vereador  Eleonor  desejou  boas

vindas ao reinl'cio dos trabalhos e pediu prote€5o de Deus para seguir a caminhada. 0

Vereador  Ebenilson  se  reportou  em  relac5o  ao  primeiro  semestre,  que  foi  pouco

produtivo,   devido   a   turbulencia   causada   pela   pandemia,   mas   enfatizou   que   h5
materias  de  interesse  da  populacao  e  infelizmente  o vereador  n§o  tern  o  poder  de

execut5-Ias. Solicitou ao presidente, para que siga o Calendario Legislativo, e pediu aos

demais  vereadores,  que  comparecam  as  sess6es,   independentemente  se -buscam
reeleicao,  lembrando-os  que  o  compromisso  assumido  por  eles,    vai  ate  o  final  do
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mandato.  Desejou  boa sorte,  urn segundo semestre   produtivo, e bencaos de  Deus a

todos.  0 Vereador Egnaldo pediu  aos candidatos para  que  respeitem  uns aos outros.

Ressaltou  que eles estao exercendo sua fun€5o de vereador,  porem n5o tern o poder

para executar. Parabenizou o Presidente Ant6nio Filho, pela sua dedicacao, por ser urn

grande parlamentar e tambem pela amizade que eles tern. Declarou concordar com a
importancia  da  presen¢a  dos  vereadores  nas  sess6es,  nesta  reta  final  de  mandato,

para que continuem em busca de melhorias para a popula€go. 0 Presidente agradeceu
e  pediu  prote€ao a  Deus pelo inicio do segundo semestre  legislativo.  Relatou  que por

conta da pandemia que assola o mundo, a produ€ao de materias foi pouca. Em seguida

pediu  a   Deus  que  de  for€a  e  coragem  para  que  os  vereadores  realizem  os  seus
trabalhos,   honrando   os   compromissos   assumidos   com   o   povo.   Referindo-se   a

retomada  a  rotina  das  sess6es,  ressaltou  a  imports ncia  da  presen€a  e  empenho  de

cada urn, do respeito mtituo e da uni5o que deve haver entre eles. Dito isso, agradeceu

novamente  a  presen€a  do   companheiro Gravatinha,  llemarcio,  Lenno,  os  servidores.

Justificou  a  ausencia  dos demais   vereadores.  Encerrou  a  ses55o solene e  convidou  a

todos para a sessao da  pr6xima semana. 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.
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de agosto de dois mil e vinte.
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