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Ata da Sessao Ordinaria realizada ao primeiro dia do mss de setembro de dois mil e vinte.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidente: Jeova da Silva Ribeiro Jtinior
Secretfrios: 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  exist6ncia  de  qu6rum  proferiu:  "SOB  A  PROTECAO  DE  DEUS
INICIAMOS  0S   NOSSOS  TRABAIHOS",   em  seguida  solicitou  ao  primeiro
secretario para proferir a Leitura Bfblica: Jeremias 17, 5-8. 0 presidente registrou a

presenga  de  Ediane  Pires,  Lisandra  Santos  e  Inelise  Ferraz  agentes  comunitarias  de
Satide.  PEQUEN0  EXPEDIENTE:  Leitura  da  Ata  da  Sessao  do  dia  12-08-2020,
Aprovada   por  todos.   LEITURA  DA   PAUTA  DO  EXPEDRENTE  DO   DIA:
Indica€ao n°015/2020 do Ver. Egnaldo Fonseca,  indicando estudos para a construg5o
de uma barreira de pedras para a conte€ao  da erosao  causada pela mare na praia de
Maracujatiua.  Parecer  n°017/2019  que  trata  do  Projeto  de  Lei  n°021/2019  "Disp6e
sobre  a  mudanga  de  denomina?ao  da  Escola  Municipal  Santo  Ant6nio,  e  di  outras

provid6ncias".   Oficio   n°048/2020-CMC   do   Ver.   Daniel   Louzeiro,   solicitando   a
realizagao de uma campanha de doaeao de sangue para o municipio de Cururupu. Oricio
n°256/2020 da Secretaria Judicial da Comarca de Cururupu, requisitando o Plenario da
Camara   para   realizaeao   de   Sess6es   do   Tribunal   do   Jtiri.   CINCO   MINUTOS
REGIMENTAIS:  Vcr.  Daniel  Louzeiro,  no  tiltimo  sabado,  veio  a  obito  o  ilustre
cururiipuense Osvaldino, filho do ex-govemador Ant6nio Dino. Gostaria de solicitar da

presid6ncia  uma  mogao  de  peasar  em  sua  homenagem.  Presidente  Ant6nio  Filho,
tamb6m quero relatar falecimento do Sr. Gilberto Campos, irmao do Sr. Z6 Campos, e
estarei enviando uma mogao de pesar a familia. Vcr. Roberto Pestana, em relaeao ao
falecimento do Sr. Osvaldino, sempre foi muito prestativo, e a Paroquia de Sao Jorge
tern muito aprego pelo mesmo, que se colocou a disposigao de fomecer as telhas que a
igreja  precisaria  durante  a  reforma.  ORDEM  D0  DIA:   Chamada  Regimental:
Presentes; Adaido Jos6 Borges, Ant6nio dos Santos Vale Filho, Daniel Lopes Ijouzeiro,
Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva, Eleonor de Jesu Ferreira Silva, Hellen Nuce
Costa  Cerveira  Cutrim,  Jeova  da   Silva  Ribeiro  Jtinior  e  Roberto  Jorge  Pestana.
Justificaram  suas aus6ncias,  Aldo  de  Jesus  Ferraz Almeida,  Ant6nio  Carlos  de Jesus
Silva, Bruno Passinho Asevedo e Luis Henrique Chaves. DISCUSSAO E VOTACAO
DAS MATERIAS: Indicacao n°015/2020 do Ver. Egnaldo Fonseca, indicando estudos

para a constrngao de uma barreira de pedras para a contec5o da erosao causada pela
mare na praia de Maracujatiua. Vcr. Egnaldo Fonseca, todos sabemos dessa realidade
na praia de Maracujatiua, e solicito estudos para diminuir esses estragos causados pela
natureza, a populapao anseia por melhorias. Vcr. Daniel LOHzeiro, uma mat6ria muito
importante,  pois  a  erosao  avanga  muito  rapida  e  esse  problema tamb6m  ocorre  em
outras  praias.  Vcr.  Roberto  Pestana,  urn  parecer  t6cnico  6  necessario,  al6m  de
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consultar  os  moradores,  pois  eles  convivem  diariamente  com  esse  problema.  Vcr.
Ebenilson  de Jesus, uma mat6ria  semelhante  foi enviada  ao  Govemo  Federal,  onde
responderam que no momento nao poderia ser realizada a obra. Ver. Adaildo Borges,
uma indicagao importante, mas tern outros caminhos para viabiliza-1a, como emendas
federais. i uma mat6ria recorrente e veio em boa hora. Presidente Ant6nio Filho, uma
mat6ria importante que mostra a preocupacao desta Casa com a populaeao. A realizagao
de  estudos  para  essa  obra  sera  bemvindo  e  sera  necessario  urn  grande  recurso- para

prosseguir. Oficio n°048/2020-CMC do Ver. Daniel Ijouzeiro, solicitando a realizagao
de uma campanha de doapao de  sangue para o municfpio  de  Cururupu. Vcr. Daniel
Louzeiro, diante da pandemia da Covid-19, os estoques de sangue estao zerados. Como
Cururupu 6 p61o  de nove municipios,  faz-se necessario uma campanha de doagao  de
sangue. Diante desse cenario, varios procedimentos medicos estao suspensos ou foram
tranferidos por falta de sangue. i urn ato importante que salvara vidas e atendera os
municipio.s  vizinhos.  Vcr.  Adaildo  Borges,  dia  17 ja  esfa  marcada  a  campanha  de
doggo de sangue da Hemomar, para Cururupu. Parecer n°017/2019 que trata do Projeto
de  Lei  n°021/2019  "Disp6e  sobre  a  mudanga  de  denomina?ao  da  Escola  Municipal
Santo Ant6nio, e da outras provid6ncias". Vcr. Daniel Louzeiro, mais uma vez quero
agradecer   a   comissao   pelo   voto   favoravel,   devido   a   grande   importancia   do
homenageado. Dario Santos 6 reconhecido por tudo que fez pela comuidade de Monte
Alegre, e a mudanga de lioHie nao tern haver com quest6es religiosas.  Foi bern aceito

pelos  moradores  e  pelos  filhos,  que  continuam  ajudando  aquela  comunidade.  Vcr.
Jeova Ribeiro, por conhecer os feitos que o Sr. Dario Santos fez por Monte Alegre,
voto a favor da mat6ria. Ano passado, por recomendagao da secretaria de educagao, a
mat6ria ficou suspensa  por quest6es burocraticas junto ao MEC, e devido a pandemia
creio que 6 o momento cerio para a aprovaeao. Vcr. Adaildo Borges, al6m de a mat6ria
ser constitucional,  fui  amigo  do  Sr.  Dario  Santos,  e  como relator da Comissao,  mais
uma   vez  deixo   meu  voto   favoravel.   Mat6ria   aprovada   por  todos.   GRANDE
EXPEDIENTE:  Vcr. Adaildo Borges, a LDO foi entregue ao lider do govemo para
fazer algumas correg6es e lembrando que este mss 6  o ultimo prazo para ser votada.

Quero   me   solidarizar   com   o   comerciante   Leandro,   que   infelizmente   teve   seu
estabelecimento   incendiado.   Passou   por   esta   Casa   uma   mat6ria   da   Ver.   Hellen
solicitando  a  criaeao  de urn coapo  de bombeiros para  Cururupu.  Vcr.  Ebenilson  de
Jesuis,  nas  redes   sociais,   algumas  pessoas  fizeram  comentarios  sobre  a  UBS   de
Barrreiro,  que  abrange  varios  bairros  proximos.  Esta  a  muito  tempo  em  reforma,
mostrando uma falta de respeito com aquela populaeao. Nao sei o motivo da mudanga
de  local  da unidade,  que  dificulta a  locomogao  dos  idosos,  deveria  ser em urn local
centralizado. Quero fazer urn apelo ao Govemo do Estado, em relagao a MA-006, que
se encontra em estado critico, onde os pacientes que precisam desloca-se para Pinheiro
sofrem  bastante.  Vcr.  HeHen  Maravflha,  sobre  o  incendio  no  Comercial  Leandro,
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poderia ser evitado, se a gestao desse prioridade na implantagao do Corpo de Bombeiros
na cidade, que iria beneficiar todos os municipios vizinhos e assim evitar acidentes no
futuro. Vcr. Egnaldo Fonseca, atrav6s do requerimento que fiz, comunico a populaeao
de Maracujatiua e Prainha que ira uma equipe da prefeitura fazer os servigos de limpeza
nas praias, e convido tambem para ajudar mos trabalhos. Em relagao ao Posto de Satide
de Barreiro,  segundo informag6es da Secretaria de  Satide, a mudanga de local  foi por
motivo do propietario querer seu im6vel. Discordei com a posieao do local atual, pois
deveria  ser  em  urn  lugar  mais  centralizado.  Vcr.  Daniel  Louzeiro,  em  relagao  ao
acidente no Comercial Leandro, ele mudara de local temporariamente. Infelizmente tern

pessoas que se aproveitam dessas situag5es para prejudicar a populagao. Quero cobrar
da Casa uma camera melhor, para transmitir as sess5es com qualidade. As redes sociais
sao  meios  para  serem  usados  da  maneira  correta  e  nao  para  denegrir  a  imagem  da

gestao. Em relagao a ponte de Beira do Campo 2, fizemos questionamentos ao Govemo
do EstadQ e no momento disseram que seria invifvel os servi€os. Presidente Ant6nio
Filho, ocorreu urn incidente com o carro da Camara, onde uma telha caiu e quebrou o

parabrisa  do  veiculo.  A Casa  es fa  se  solidarizando  com  o  empresario  Leandro,  pelo
acidente em seu estabelecimento. Nao tiveram culpados, foi uma fatalidade. Em relagao
ao Posto de Satide de Barreiro, procuramos informac6es e a mudanga foi por interesse
do propiefario, que nao quiz mais alugar seu im6vel. Sobre a localizagao, o bairro Ceara
abrange a regiao e nao houve nechuma irregularidade. Nada mais havelido a tratar, eu
Daniel  Lopes  Louzeiro  primeiro  secretario,  1avrei  a  presente  ata  que  ap6s  lida  e
apr?,v,ad-arvaii~~o~r~-rii-i~-;`;;fri`ad\eosdemaismembrosdaMesaDiretora.

'''Pl'enario  Italino  Pires  Rodri±ues,  da  "Casa  Legislativa  C6sar  Ronaldo  Santos
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I ---.-.- ` -------- _---_                                                                           /

Ant6nioffif?i=t€bsvile

de setembro de dois nil e vinte.

---- i;if-` ---..------ ` -------.. : -.I-`.--_-

.    .:=~==±E=sirfe-fi~te= ~~~~~~ +-~ -`~ --~~-._

t

•,-,,,-,-
\
\
\\

``-i                 .J     ;,`\\`,

ff;inie':i`L:`;'j;8f6L7irolze/iro
//

/

1°~Secretfrio   -

da Silva Ribeiro Jtinior

Vice-Presidente

fldo=Einieca Silva

2° Secretf rio

ELgrrifeus.tlpr®ts
:f:I-:-ii.ijji=_i


