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CAMARA MUNICIPAL DE CURLJRuPU -MA

CNPJ: 11.045.689/0001-97

Ata da Sess5o 0rdin5ria realizada aos tres dias, do mss de mar€o de dais mil e vinte.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Fi!ho
Vice-Presidente: jeov5 da Silva Ribeiro Jtinior
Secretarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egna!do 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 PROTECAO DE DEUS IN[CIAMOS 0S NOSSOS

TRABALHOS",  em  seguida  solicitou  ao  primeiro  secret5rio  para  proferir  a  Leitura  Bfblica:

Esdras  9:3,5.  0  Presidente  registrou  a  presen€a  do  companheiro  Gravatinha   .  PEQUENO

EXPEDIENTE:   Leitura   da   Ata   do   dia   04-12-2019.   APROVADA   por  todos   os   vereadores

presentes.    Leitura   da    Pauta   do   Expediente   do   dia:   Offcio   n92224/2019-GS1/DGM,
encaminhamento em anexo a  INDICACA0 n9  1709/2019, de autoria  do Senhor Deputado  Dr.

Yg16sio.  OFfcIO  n9  002/2020/2019-SEMED/CPU,  resposta  ao  oficio  n9  130/2019-CMC  e  ao

offcio n9131/2019 do Exmo. Vereador Adaildo Jos6 Borges. OFfcIO n9 015/2020-SEMED/CPU,

resposta   ao  oficio  n9  001/2020-CMC  do  Vereador  Adaildo  Jos6   Borges;  Comunicado  de

Celebra€5o do Convenio n9 893806, em comprimento ao determinado pelo art. 34, da Portaria
lnterministeria]  n9  424,  de  30  de  dezembro  de  2016,  comunicamos  a  Celebra€5o  a  esse

Municipio de Cururupu/MA; OFfcIO n9113/2019-GAB. PREF, resposta ao Oficio n9 031/2018-

GP-CMC;  OFfc!O  n9  111/2019  -GAB.PREF,   em   resposta   ao  Oficio  n9  022/2018-  GP-CMC;

OFfcIO   N9   110/2019-   GAB.PREF,   resposta   ao   Oficio   n9   051/2018-   GP-CMC;   OFfcIO   n9

112/2019-   GAB.PREF,   resposta   ao   Oficio   n9   026/2018-   GP-CMC;   OFfcIO   n9   114/2019-

GAB.PREF,   resposta   ao   Offcio   n9   007/2019-GP-CMC;   OFfcIO   n9   116/  2019-  GAB.   PREF,

resposta ao Oficio n9 060/2019-GP-CMC; OFfcIO n9115/2019-GAB. PREF, resposta ao Oficio

n9 058/2019-GP-CMC; OFrcIO N9108/2019-GAB.  PREF, resposta ao Oficio n9 067/2018 com

indicac5o   do   Parlamento  Jovem;  OFfcIO  n9   109/2019-  GAB.PREF,   resposta   ao  Oficio   ng

051/2018-GP-CMC; OFfc!O n9117/2019-GAB. PREF, em resposta ao Oficio n9 071/2019-GP-

CMC; OFfcIO n9 010/ 2020, que encaminha a esta Casa, as Leis Sancionadas -   Lei ng 432,  Lei

n9 439,  Lei  n9 440. CINCO MINUTOS REGIMENTAIS: Vereador Daniel, trago para os colegas a

mensagem da campanha que foi realizada na pra§a do Beira Mar, justamente para fixar placas,

sinalizando  assim  as  carrocas  no  municipio.  Parece  ser  simples,  mas  foi  uma  campanha  de

iniciativa  minha.  E algo ben€fico para todos n6s, que podera ser evitado acidentes e inclusive

j5  tivemos  ate   indice de   morte. Ja  conseguimos  mobilizar quarenta  carroeas,  pretendemos
co]ocar  em  mais  cem,  e  ja  temos  o  material  para  isso  ,  vo!to  a  dizer,  sera  urn  beneffcio

gigantesco a  nossa  popula€8o.  Faco  uma  enfase com  rela€ao aos  Deputados  que ja  deixaram

grandes feitos, contribuindo com nosso municfpio. Precisamos frisar que Cururupu n§o precisa
de Deputados  para financiar com coisas desnecessarias como bandas, cervejas e outras,  mas

deixo aqui referencias a esses Deputados. Vereador Adaildo , parabenizo o ver. Daniel pela sua

iniciativa  em  sinalizar as carro€as, fico fe[iz em  saber que a  Lei  que foi  de  minha  autoria  est5

sendo executada,  que torna obrigat6rio o munic{pio executar o que o ver.  Daniel fez.  Lembro

do ex- vereador Batista  Carvalhal  que tamb€m fez  essa ag8o,  nao   com a  mesma  proporg5o,

mas no mesmo sentido,   e no periodo do ano de 2007 a 2008 , ocorreram  muitos acidentes,
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por isso  me senti  obrigado a criar essa  Lei.  Reforgo tamb6m  que o ver.  Daniel falou sobre os

parlamentares  que  ajudam  muito  nosso  municfpio,  deixo  aqui  uma  referencia  ao  Senador
Weverton  Rocha,  da  sua  parcela  de  contribuic§o,  s§o  int]meras  a€6es,  a  mais  recente  6  em

rela€ao ao Conselho Tutelar. Vereador Roberto, ver. Daniel parabenizo-lhe pela sua ac8o. Mas

s6 quero saber de Vossa Excelencia conforme a Lei aprovada de autoria do ver. Adaildo, se seu

trabalho est5 em consonancia com a  Lei n9 242/2008,  conforme o que esta estabelecido para

essa  sinalizac§o?  ORDEM  D0  DIA:  Chamada  Regimental: Adaildo Jos€  Barges, Ant6nio  dos

Santos  Vale  Filho,  Bruno  Passinho  AEevedo,  Daniel  Lopes  Louzeiro,  Ebenilson  de  Jesus,
Egnaldo  Fonseca  Silva,  E!eonor  de Jesus  Ferreira  Si]va,  Jeova  da  Silva  Ribeiro  Jtinior,  Luis

Henrique Chaves, Roberto Jorge  Pestana. Justificaram suas ausencias os vereadores, Aldo de

Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio Carlos de Jesus Si]va e He]len Nuce Costa Cerveira Cutrim. N5o

houve  mat6rias  para  discuss5o  e  vota€5o.  GRANDE  EXPEDIENTE:  Vereador Adaildo,  sobre

esses oficios  lidos, vindo do executivo que fala  de algumas indica€6es do  Parlamento Jovem,

de acordo com o regimento interno da  Lei maior, entendo que os  Requerimentos para serem
enviados ao Gestor, primeiro tern que passar por urn vereador. N8o se trata de uma indicacao

oficial,  mas apenas surgiro que cabe a  Casa  analisar   esses  projetos,  nao sei se  entendi  mal,

mas  falo  que  6  contra   Lei.  Solicito  ao   Lider,   relacionado  a   essa   licitag§o   na   compra   de

combustivel  no valor de  R$ 802.800.00 para ilumina€5o ptiblica. Gostaria  de saber que 6leo 6

esse? Ja   que temos uma empresa que presta este servi€o.  Na  licita€ao tamb€m  nao consta a

Secretaria  de Obras,  por ter urn maior consumo de combustivel,  e a Secretaria  de Assistencia

Social. Ver. Egnaldo, referente a estrada que d5 acesso a comunidade de Maracujatiua, fiz uma

visita e observei duas falhas na estrada, peso ao Lider que anote. E tambem antes da ponte de

Rumo e ap6s esta  p€ssimo. Sabemos que a estrada ainda  n8o foi entregue ao municipio, mas

gostaria  que se fizesse  urn  paliativo  por  parte da  Secretaria  de  Obras,  devido o aumento  da
chuva,  ficar5  dificil  para  veiculos  passarem  por aquela  estrada  .  Ent5o ver.  Daniel,  peso  que

veja  essa   questao,   porque  6  urn  pedido  da   popula€5o.  Vereador  Daniel,  em   relag5o  as

licitac6es ver. Adaildo, irei buscar informa€5es. Tamb6m sobre   a estrada ver.  Egnaldo, apesar

de haver varias reclama€6es , mas com o aumento da chuva tern se mantido bern ao acesso, e

gra€as   a   Deus   sao   pontos   isolados   que   houve   falhas   pelo   apontamento   da   empresa.
Reportando ao que o ver. Egnaldo frisou, como a estrada ainda  n§o foi entregue ao municipio,

mas ainda vir5 a fiscalizac8o. Seria born se n6s vereadores acompanhassemos essa fiscaliza¢go

que sera  uma  equipe de  Emenda  Federal.  Respondendo ao ver.  Roberto, se tern conson§ncia
essa  acao  dos  veiculos  com  a  Lei,  falo  que o  modelo  usado  na  as8o  6 o  material  padr5o  do

Detran,  n8o  sei  lhe informar se  ha  outra  Lei,  mas  buscarei  informa¢6es  para  responder com

mais clareza.  Presidente, reforco aqui as informa?5es   prestadas do Poder Executivo sobre as

respostas   das   mat6rias  discutidas  do  ano  de  2019.   Ent§o   nao  sabemos  se  todas  foram

contempladas  como  esperavamos ,  mas  nos foi  dada  algumas  respostas,  e  enviarei  c6pias  a

todos  Edis para estarem frisando e assim  para  estar dando satisfac6es a comunidade. Solicito

ao  primeiro  secret5rio  que faca  a  leitura  do termo  de  posse  da  nossa  servidora,  a  senhora
Maura  Linhares  Chaves.  Presidente, ent§o neste momento,   considero empossada a senhora
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Maura  Linhares  Chaves;  Servidora  Maura  Linhares  Chaves,  quero  s6  agradecer,  dizer  que

estou muito feliz , j5 vinha estudando bastante para concurso e espero tamb6m aprender com

todos  nesta  Casa.  Vereador  Roberto,  em  name de todos  que comp6em  essa  Augusta  Casa,
desejo boas vindas a nossa servidora, que  de fato se possa se mostrar aprendiz, considerando

o  que  6  legal  dentro  do  que  fazemos  aqui.  Presidente,  seja  bern  vinda  nossa  servidora,  a

senhora  Maura, tenho certeza  que  ira gostar muito de estar conosco,  onde s6 se  encontram

aqui pessoas amigas nesta Casa harmonica. Refor€o o convite para amanh8, na escola Gerv5sio

Prot5sio   dos   Santos,   para   o   lancamento  do   "Projeto   Camara   nas   Escolas"   ,   nao  sendo

apropriadamente  uma sessao formal.  Esse  lancamento  6  no sentido  para  conscientizar,  levar

informae6es  a  nossa  juventude  o  papel  dos  Poderes.   Born  dia  a  todos,  declaro  a  sess5o

encerrada e os convido para a sess5o de amanha. 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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