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Ata da Sess5o 0rdinaria realizada aos doze dias, do mss de agosto de dois mil e vinte.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidente: Jeova da Silva Ribeiro Jtinior
Secretarios: 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  PROTECAO  DE  DEUS  INICIAMOS  OS
NOSSOS TRABALHOS",  em  seguida  solicitou  ao  primeiro  secretario  para  proferir a  Leitura
Bfblica: Prov6rbios 28: 1,3. 0 Presidente registrou a presen¢a do companheiro Gravatinha, e
a  categoria  dos Agentes comunit5rio de satide.  PEQUENO  EXPEDIENTE:  Leitura  da  Ata  do
dia   14-07-2020.  APROVADA  por  todos  os  vereadores  p`resentes.  Leitura   da  Pauta  do
Expediente   do   dia:   lNDICA€AO   N9   010/2020,   do  ver.   Daniel   Louzeiro,   que   indica   a
IMPLANTACAO   DE  UM  GERADOR  DE   ENERGIA  ELETRICA  E  0   ENvlo  DE  UMA  EQUIPE   DE

LIMPEZA  URBANA  PARA  ILHA  DE  MANGUNCA.  INDICACAO  008/2020,  da  vereadora  Hellen
Nuce,  que  solicita  visando  estudos  emergencial  para  aquisie5o  de  gabinetes  (ttinel)  de
descontaminacao  por  Oz6nio  a  serem  instalados  em  frente  ao  Banco  do  Brasil,  Banco  do
Bradesco,    Lot6rica,    Centro   de   Abastecimento,    e    na    Rua    do    Pinche,    Cururupu-MA.
INDICACAO  N9  011/2020,  do  ver.  Daniel  Louzeiro,  que  indica  a  CONSTRUCAO  DE  UMA
AREA  DE  LAZER  NAS  ESCOLAS: TANCREDO  NEVES,  SANTO ANT6N!O  (Monte Alegre),  FLAVIO

CUNHA  E  J.I.  LULUZINHA.  PARECER  VERBAL  DA  COMISSAO:  0  membro  da  Comiss5o  de
Constitui€ao  e  Justica,  que  trata  do  PROJET0  DE  EMENDA  ADITIVA  E  MODIFICATIVA  n9
001/2020-de  autoria  do ver.  Ebenilson  de Jesus,  que  "Cria  e  Regulamenta  a  carreira  de
Agente Comunit5rio de Sadde''. Cinco Minutes Regimentais: Ver. Ant6nio Carlos, direciono
ao  Lfder  de  governo,  da  visita  a  ilha  de  Ca€acueira,  onde  foi  realizada  uma  reuniao  com
maes  de  alunos,  e  a  preocupa€ao  sao  os ventiladores da  escola  que  nao funcionam  mais,
causando assim muito calor. Penso, sera que o Executivo nao pode comprar e mandar esses
ventiladores  para  essa  escola? Sobre  a  merenda,  me falaram  que 6 de  pessima  qualidade,
tambem  reclama€6es  sobre  a  Gestora,  sendo  fraca  demais,  considerando-os  ja  urn  ano

perdido. Entao que possamos dar mais aten€5o para a Zona rural e praiana. Ver. Daniel, me
refiro  ao ver.  Ant6nio  Carlos,  onde falava  na  Sessao  passada,  do  relat6rio  das  escolas que
serao  reformadas.  Que justamente,  a  escola  de Ca€acueira, foi  uma  das inclufdas no  plano
do  Governo  para  essas  reformas.  Mas  s6  lamento,  quando  se  referem  ao  educador como
fraco,  e  ate  acho  uma  falta  de  respeito,  por6m  cada  pessoa  tern  urn  olhar diferente,  pois
n5o  acho  fraca  como  foi  colocado  Vcr.  Hellen  Nuce,  tamb6m  visitei  a  escola  da  ilha  de
Cacacueira,  e  realmente os ventiladores  nao funcionam,  inclusive esta  faltando  uma  placa
solar, que sumiu da escola. Penso que deveria comprar esse kit de placa para a escola, o que
forneceria energia o dia todo. Me refiro ao Lfder de governo, que em 2017, pedimos o kit de
monitoramento  de  cameras  para  o  municipio,  para  melhorar  a  seguran€a.  Entao  que  a
Prefeita   possa   olhar  mais   uma   vez   para   essa   indica€5o,   porque  a   popula¢5o  esta   me
cobrando   muito  devido  o  aumento  da  vio]encia   dentro  do   municipio.  V€r.   Ebenilson,
sabemos que  existe  uma  lei  no  municipio,  que  obriga  colocar as  placas  no  local  onde  esta
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sendo feita qualquer reforma, para as pessoas terem urn conhecimento.   Em relac5o a essas
reformas, observamos que o municipio esta fazendo apenas uma pintura, somente por fora.
Portanto, e obrigat6rio colocar essas placas, para acompanharmos e termos conhecimentos
dos  valores   dessas   reformas.   Chamo   a   aten¢ao   do   Lider  de   governo   que   leve   essas
cobrancas.  Ver.  Roberto  Pestana, s6 quero fazer men€5o,  do dia de ontem, em alusao ao
dia do  Estudante, destacando a a€5o que a Secretaria de  Educacao fez,  para que essa  data
n5o    passasse    despercebida,     homenageando    assim     nossos    alunos.    Ver.     Egnaldo,
recentemente  visitei  a  comunidade  de  Prainha,  e  lembrando  que  em  2017,  fizemos  uma
indica€ao  solicitando  5gua  potavel  para  essa  praia,  onde  sabemos  da  importancia  de  uma
agua  saudavel. Alguns dias atras, tivemos uma  conversa  com  a  Prefeita, juntamente com  a
comunidade, onde a  Prefeita ja  cuidou de todos os detalhes,  para essa  agua  chegar ate Ia.
Ent5o s6 tenho a agradecer a Gestora por atender esse pedido. Ver. Aldo Ferraz, referente
ao  posicionamento  do  ver.  Ebenilson,  fiz  uma  visita  com  alguns  vereadores  em  algumas
escolas  na  Sede  de  Areia   Branca,  e  analisamos  que  nao  tern  quase  nada  de  reforma,
somente as pinturas, e em  rela€ao a placa, j5 fizemos tamb6m essa cobranca. Entao volto a
dizer,   precisamos  fazer  urn   acompanhamento   mais  de   perto,   acho   isso   uma   falta  de
respeito, nao com esta Casa, mas em considera€ao la fora, vendo as coisas acontecer, e n5o
termos urn acompanhamento. ORDEM DO DIA: Chamada Regimental: Adaildo Jos€ Borges,
Aldo de Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio Carlos de Jesus Silva, 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, Jeova  da  Silva
Ribeiro Jrinior e Roberto Jorge Pestana. Justificou sua ausencia o ver. Luis Henrique Chaves.
DISCUSSA0 E VOTACA0 DAS MATERIAS: lNDICACA0 008/2020, da vereadora Hellen Nuce,

que    solicita    visando    estudos    emergencial    para    aquisi€ao    de    gabinetes    (ttinel)    de
descontaminacao  por Oz6nio  a  serem  instalados  em  frente  ao  Banco  do  Brasil,  Banco  do
Bradesco,   Loterica,  Centro  de  Abastecimento,  e   na   Rua   do   Pinche,  Cururupu-MA.  Ver.
Hellen Nuce, penso que a Pandemia ainda nao acabou, a qualquer momento pode haver urn
surto novamente. Por esse motivo pe€o essas cinco Cabines de descontamina€ao, o tubo de
oz6nio tern  a  durabilidade  mais  ou  menos  de tres  a  cinco  meses.  Entao  e  notavel  aquela
aglomeracao na Lot6rica, o que e muito preocupante, entao o intuito dessas cabines, € para
ser colocado em frente a lot6rica e aos demais pontos pedidos.  E bern sabido que Cururupu
merece,  para  isso tern  recurso que vein  para o municipio,  ate porque outros  municipios ja
sao beneficiados com essa ag5o.  Pe€o o apoio dos colegas. Ver.  Ebenilson, parabenizo pela
sua   iniciativa,  j5   havia   observado   essa   a€ao   em   Pinhei+o,   a   preocupa€ao   do   Prefeito
colocando a tenda com a cabine em v5rios pontos, inclusive em frente da  Lot€rica. Penso, ja
era  para  estar  existindo  em  Cururupu  desde  inl'cio.  A  vereadora  tera  todo  meu  apoio,  e
espero tamb€m a Gestao se sensibilizar para tomar providencias. Ver. Roberto, e mais uma
mat6ria  importante, assim  como outras que j5  adentraram  a  esta  Casa, visando contribuir

para   essas   prevenc6es.   Enfatizo   que   estamos   fazendo   nossa   parte,   sendo   de   nossa
competencia, portanto, ainda que a popula€ao venha nos cobrar, temos como provar. Agora
enquanto   a   Execuc5o,   digo   que  I.5   nao   compete   a   n6s.   Ver.   Daniel,   sua   materia   6
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importante,  eu  trabalho  na  satide  e  sei  da  importancia,  ainda  mais  no  que  desrespeita  ao
Covid-19.  Mas sugiro, o que faltou  na sua  lndica¢ao, foi adicionar a area  hospitalar,  porque
ha  urn  grande  fluxo  de  pessoas,  uma  probabilidade  de  contagio  do  virus.  E  apenas  uma
observa€5o,   para   que   tenha   uma   for€a   maior.   APROVADA   a   materia   por   todos   os
vereadores  presentes.  INDICACAO  N9  010/2020,  do  ver.  Daniel  Louzeiro,  que  indica  a
IMPLANTACAO   DE   UM  GERADOR  DE   ENERGIA   ELETRICA   E  0   ENVIO  DE  UMA  EQulpE   DE

LIMPEZA  URBANA  PARA  ILHA  DE  MANGUN€A.  Ver.  Daniel, tempos atras,  algumas  pessoas

me  cobraram  pedindo  melhorias  para  essa  praia,  por se  sensibilizarem  com  a  situacao  de
abandono, a qual  ja est5 bern povoada novamente. Ent5o, as pessoas ali, est5o dispostas a
morar nessa  ilha, famflias de onde tiram a sua  pr6pria  renda, ent5o esse local  precisa-se de
aten€ao  redobrado.  Se  tratando  do  abastecimento  de  energia  desses  geradores,  digo,
infelizmente a praia de Mangun€a 6 a tinica que n5o tern esse beneffcio. Por isso, deixo meu

pedido   aos   colegas   que   votem   a   favor.   Vcr.   Ebenilson,   pergunto-lhe   ver.   Daniel,   se
atualmente tens urn levantamento de quantas famflias tern  na  ilha  morando? Ver.  Daniel,
hoje  tern  em  torno  de  quarenta  e  cinco  famflias,  entao  eu  creio  que  seja  urn  ntimero
considerado para esse beneffcio. APROVADA a  materia por todos os vereadores presentes.
INDICACAO  N9  011/2020,  do  ver.  Daniel  Louzeiro,  que  indica  a  CONSTRUCAO  DE  UMA
AREA  DE  LAZER  NAS  ESCOLAS: TANCREDO  NEVES,  SANTO ANT6NIO  (Monte Alegre),  FLAVIO

CUNHA   E  J.I.   LULUZINHA.   Ver.   Daniel,   i   not6rio   no   municfpio   da   carencia   quando   se
desrespeita  as escolas com area  de lazer.  Entao s5o cobrancas de pais, alunos, ate  mesmo
de Gestores da comunidade de modo geral. Creio que sao demandas de grande importancia

para  o desenvolvimento de  nossos  alunos,  digo  que  aprendizado  nao  se  faz  s6  dentro  da
sala  de  aula,  mas  tamb6m  pode  ser  feita  na  parte  externa.  Friso,  que  solicitei  a  escola
Luluzinha,  aproveitando a  oportunidade da  reforma,  para  ampliar em  prol  desse benefi'cio.
Pe€o o apoio dos nobres vereadores. Ver. Hellen, das visitas que fa€o nas escolas, observei a
escola  Flavio  Cunha,  o  espa¢o  ali  e  muito  pequeno,  entao  penso,  que  crian€a  precisa  de
espa€o  para  brincar.  Outra  coisa  que  me  chama  a  aten€ao,  s5o  as  telhas  Brasilit  nessas
escolas  onde  se  torna  muito  quente,  por€m  nao  concordo.  Mas  ter5  todo  meu  apoio,

porque  precisa  realmente desse espaco. Ver.  Daniel, friso  em  relacao as telhas  Brasilit nas
escolas,  esta  realidade  esta  mudando,  as  quais  estao  se  adequando  agora.  APROVADA  a
materia  por todos os vereadores  presentes.  PARECER VERBAL DA COMISSAO:  0  membro
da  Comissao  de  Constituic5o  e  Justica,  que  trata  do  PROJETO  DE  EMENDA  ADITIVA  E
MODIFICATIVA   n9   001/2020-   de   autoria   do   ver.   Ebenilson   de   Jesus,   que   "Cria   e
Regulamenta  a  carreira  de  Agente  Comunitario  de  Sat]de'.'.  Ver.  Adaildo,  sabemos  da  Lei

que  garante  o  direito  aos  Agentes  entre  20  e  40%  de  insalubridade,  que  na  6poca  ainda
receberam  os 20%,  e  depois  nao  sabemos  por qual  motivo foi  suspenso  esse  pagamento.
Hoje  ap6s  doze  anos,  estamos  fazendo  algumas  alterac6es  que  ja  existe  na   Lei  antiga.
Consultei   alguns   Advogados,   e   me   falaram   que   a   materia   seria   inconstitucional,   se

justificando  porque  estarfamos  gerando  despesas  para   o  municfpio.   Mas  penso,  se   na
pr6pria Lei antiga aprovou dando esse direito, ent5o n5o vejo inconstitucionalidade. Ao meu
conhecimento a  mat6ria  6  constitucional,  portanto o  meu  parecer 6 favoravel  na  materia,
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pois a categoria merece. Ver. Bruno, consultei alguns Advogados, tambem o meu irmao que
e Advogado, falou que a materia 6 constitucional, justificando se caso nao fosse, os Agentes
n5o teriam  recebido  la  atr5s.  Porem  apoio a  materia,  se  iremos cometer algum  erro,  mas
sera urn erro acima dos direitos dos Agentes, pois s5o merecedores. Ver. Hellen Nuce, com
certeza  a  mat6ria  e  constitucional,  o  que  garante  ate  40%,  e  os  Agentes  estao  pedindo
somente os 20%.   Enfatizo, que o profissional de satide tern de ser bern pago, esse direito a

pr6pria  Lei  deu  para  os Agentes,  o  qual foi  tirado.  Pois ter5  todo  meu  apoio.  Ver.  Daniel,
sabemos  da   importancia  que  o  Agente  de  Satide  tern  dentro  da   comunidade,  sao  os

primeiros profissionais que vao ate a  residencia da  pessoa. Contanto, acho que nenhum de
n6s quanto vereadores terfamos a coragem de votar contra, seria ate uma falta de respeito
com  esses  profissionais,  e  e  sabido  que esses  20%  ainda  6  pouco.  Ver.  Jeov5,  o Assessor
Jurl'dico  da  Casa,  ele  considera  a  materia  inconstitucional,  contudo  tivemos  uma  conversa
rapida    por   telefone,    nao   conversamos   pessoalmente,    para   que   pudesse   est5   nos
esclarecendo melhor, o porque dessa inconstitucionalidade. Mas ja havia assegurado o meu
voto,  portanto,  confirmo  favoravel  aos  Agentes.  Ver.  Egnaldo,  tamb6m  consultei  alguns
Advogados,  me  falaram  que  mat6ria  €  inconstitucional,  mas  penso  que  nao  seja.  Pois  os
Agentes  merecem,  s5o  guerreiros,  onde  lutam  diariamente  por  n6s.  Entao  meu  voto  6
favoravel. Ver.  Ebenilson, realmente a  Lei garante dando o direito aos Agentes desses 20 a
40%, ent5o n5o sabemos por qual situa€ao foi suspensa esse direito. Quando suspenderam
as  insalubridades,  entramos  na  Justica,  depois  recorremos  ao  Tribunal,  e  a  decis5o  dada,

que  precisaria  disciplinar a  Lei  s6 com  o  percentual.  Entao o  municipio atrav6s da  Gestora,
pode muito bern, ver uma forma de nos contemplar, ate porque e o Executivo que recebe o
dinheiro. Entao e mais do que justo, para os Agentes de Satide n5o existe descanso, pois sao
os verdadeiros guardi6es da satide do Brasil. Portanto, reafirmamos esse pedido aos nobres
Edis  os  votos  favoraveis,   e  tamb6m   a   sensibilidade  da   Gestao  acatando  esse  direito.
Presidente Ant6nio Filho, de acordo com a analise da Acess6ria Jurfdica da Casa, a Lei n5o e
inconstitucional, por€m a  iniciativa, eta e viciada, ou seja, a Camara  n5o tern a competencia
de propor esse tipo de Lei, porque gera gasto para o municfpio. No Art. 79,  deixa claro, que

para  se  dar  esse  percentual  de  insalubridade,  precisa-se  de  uma  Lei  pr6pria.  Friso,  que  a
maldade houve quando foi editada a  Lei n9 239, onde deveria esta estabelecida e ordenada
os direitos dos Agentes. N5o sou contra a mat€ria, mas a categoria deveria ir primeiramente
a Prefeita, para que venha de forma correta. APROVADA a materia por todos os vereadores

presentes.  GRANDE  EXPEDIENTE:  Ver.  Ebenilson,  sobre  o  epis6dio  do  Correio  que  vein
sofrendo  com  essa  situa¢5o.   Dizer  que  existe  uma   Lei  aprovada   nesta  Casa,  de  minha
autoria, e da ver. Hellen, que cobra a porta girat6ria para as instituic6es bancarios, incluindo
tambem  o  Correio.  Portanto,  elaboramos  essa  Lei,  onde  foi  levada  para  o  Correio,  mas
nunca foi colocada essa porta girat6ria. S6 lamentamos pela parte do cumprimento das Leis

que  passam  por essa  Casa,  e  que  as vezes  as  pessoas  nao  respeitam.   Ver.  Hellen  Nuce,
sabemos do recurso da Covid-19 que vein para o municipio, s6 quero ressaltar das indmeras
dentlncias  relacionada  aos  Postos  de  Satide,  da  falta  de  remedios,  de  profissionais,  e  claro

que os  profissionais as vezes  recebem  essas a€5es feita  pela  Prefeita,  quando  as Unidades
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n5o  tern  Medicos,   Enfermeiros.  Tamb6m   houve  muitas  cobrancas  de  pessoas  que  n5o
recebem  remedios  para  o  tratamento  da  Covid-19.  Friso,  o  recurso  e  muito  alto,  por  isso

precisa  ser fiscalizada.  Ver.  Daniel,  relacionado  as  inquietac5es  da  ver.  Hellen,  digo  que  e
muito facil  apontar.  Pergunto,  o  que temos feito  para  ajudar a  nossa  populac5o?  A  nossa
acao  tern  sido  efetiva  no  que  desrespeita  as  necessidades  do  povo?  De  fato,  temos  esse

papel,  mas  h5  outro papel  importante que  nao se  limita  apenas de depender das ac6es do
Prefeito.  Pergunto, cads os nossos Deputados que encruzam os bracos, que somente levam
os  votos  daqui?  Volto  a  dizer,  precisamos  olhar  de  forma  mais  positiva  para  o  munic`pio.
Presidente   Ant6nio    Filho,    quero    me   reportar   ao   dia    lnternacional    da    Juventude,

parabenizando  assim  toda  a  juventude  cururupuense.  Sempre  falo,  a  juventude  ainda  e  a
soluc5o desse  pais,  porque nos I.ovens estao sempre depositadas a confian€a  para o futuro.
Boa  tarde  a  todos,  declaro  a  Sessao  encerrada  e  os  convido  para  pr6xima  Sessao  de ter€a
feira.  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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