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CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU -MA

CNPJ: 11.045.689/0001-97

Ata da Sessao Ordinaria realizada aos dez dias, do mss de mar€o de dois mil e vinte.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-bresidente: Jeova da Silva Ribeiro Jdnior

Secret5rios: 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  PROTECAO  DE  DEuS  INICIAMOS  OS  NOSSOS

TRABALHOS",   em   seguida   solicitou   ao   primeiro   secretario   para   proferir   a   Leitura   Bfblica:
Eclesi5stico 27,  9-11.  0 Presidente registrou e agradeceu a presen€a do companheiro Gravatinha.
PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura da Ata da Sess5o do dia  18.12.2019, APROVADA por unanimidade

de todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta do Expediente do Dia: Offcio n9 3004/2019-
Gerencia  Executiva  e  Negocial  de  Governo  Sao  Luis-MA,  contrato  de  repasse  celebrado  entre  o
municipio   de   Cururupu   e   a   Caixa   Econ6mica   Federal;   Oficio   n9024/2019   do   Sindicato   dos
Pescadores  de  Cururupu,  encaminhando  a  ata  referente  as  elei€6es  do  quadrienio  2019-2023;
Resposta  da  Equatorial  Energia,  referente  a  defesa  administrativa;  Mensagem  n9OO1/2020   da
Prefeitura   Municipal  de  Cururupu,  que  trata   do   Projeto  de  Lei   n9OO1-2020,   "disp5e  sobre  a

contrata¢ao  por  tempo  determinado,  para  atender  a  necessidade  temporaria  de  excepcional
interesse  pdblico,   nos  termos  do  inciso  IX  do  artigo  37  da  Constitui€5o  Federal  e  d5  outras

providencias".  CINC0  MINUTOS  REGIMENTAIS:  Ver Adaildo  Borges:  quero  dar os  parab€ns,  em
nome da  Vereadora  Hellen,  a todas as  mulheres do nosso pats.  Reconhe€o a  luta e as conquistas

que  todas  conseguiram  e  ir5o  conseguir.  Gostaria  que  a  participa€5o  das  mulheres  no  processo
politico do nosso municlpio, seja  maior e mais intensificado. Ver. Egnaldo: quero falar do projeto
Camara nas Escolas, Iancado da escola Gervasio Santos, onde os alunos e gestores aprenderam urn

pouco do  papel  do vereador nos  municl'pios.  Espero que  outros  projetos como esse  aconte€am,
assim  como a sessao  itinerante que aconteceu  em  rumo.  E dar os  parab6ns a todas as mulheres

pelo  seu  dia.  Vcr  Daniel  Louzeiro:  o  projeto  Camara  nas  escolas  e  muito  importante  para  a
sociedade, em especial aos jovens do nosso municl'pio. Sobre o dia das mulheres, temos que fazer
uma reflexao, sobre as lutas e conquistas que estas guerreiras conseguiram. Temos que enviar urn
offcio ao responsavel  pelas obras nas UBS, na qual ainda  n5o foram conclul'das. Ja fui cobrado por

representantes do bairro de Sao Benedito, onde perguntaram quando sera conclufda a  obra. Ver
Luis  Henrique:  recebi  uma  dentincia  de uma  moradora  da  rua Santa  Luzia, onde relatou  que sua

casa esta em situacao critica. 0 servico foi feito na rua, mas a sua casa foi prejudicada, espero que
a  secretaria  de  obras  tome  as  devidas  providencias.  Ver  Roberto  Pestana:  com  as  chuvas,  os

problemas aumentaram. A cabeceira da ponte do Arrecife esta em situa¢ao precaria. Na rua Santa
Luzia, est5 tamb6m com problemas na iluminacao ptlblica. Sobre a data do dia 8 de mar€o, dia das

mulheres,  quero  parabenizar a  vereadora  Hellen  pelas  a€6es feitas  em  referencia  a  esse  dia  tao
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importante. Ver Eleonor de Jesus: me refiro ao projeto Camara nas escolas, que foi bern recebido

pelos jovens  e talvez  daqui  a  alguns anos  a  sociedade  entenda  o verdadeiro  papel  do vereador.
Sobre  o  problema  no  gerador  de  Guajerutiua,  ja  foi  resolvido,  apesar  dos  contratempos.  Em
relag5o ao dia das mulheres, parabenizo todas, em especial as de Cururupu. Ver Hellen Maravilha:

sobre o dia das mulheres, organizei urn e.vento muito proveitoso, onde € muito gratificante ver a
alegria  e  entusiasmo  de todos evolvidos.  E  de  total  importancia  a  participa€ao  das  mulheres  na

poll'tica  do  nosso  municfpio,  para  melhoria  da  nossa  sociedade.  Tambem  e  preciso  fazer  uma
reflexao  sobre  a  violencia  que  ocorre  contra  as  mulheres,  principalmente  no  interior,  onde  e

preciso uma aten€5o maior para esses casos. ORDEM DO DIA: Chamada Regimental. Adaildo Jos6
Borges,  Aldo  de  Jesus  Ferraz  Almeida,  Ant6nio  dos  Santos  Vale  Filho,   Daniel  Lopes  Louzeiro,

Ebenilson  de  Jesus,  Egnaldo  Fonseca  Silva,  Eleonor  de  Jesus  Ferreira  Silva,   Hellen   Nuce  Costa

Cerveira Cutrim, Luis Henrique Chaves e Roberto Jorge Pestana. Justificaram as suas ausencias, os
vereadores Ant6nio Carlos de Jesus Silva,  Bruno Passinho Azevedo e Jeova da Silva  Ribeiro Jtinior.

GRANDE  EXPEDIENTE:  Ver  Hellen  Maravilha:  durante  o  mes  de fevereiro,  no  inicio  das  aulas,  e

not6ria  a falta  de  lanche  nas  escolas.  Quero  pedir  informac6es  da  secret5ria  de educa¢ao sobre
essa  falta  de  merenda  nas  escolas.  Em  Tapera  de  Baixo  tambem  esta  com  falta  de  lanche,  irei
registrar  em  video  e d`enunciar essas  irregularidades.  Ver  Ebenilson:  ao  lider do governo,  quero

que  converse  com  o  secretario  de  obras  e  a  prefeita,  sobre  a  situa§ao  da  comunidade  de  Vila
Esperan¢a, na qual se encontram isolados. Sobre a ponte do Arrecife, foi feito urn p6ssimo servi€o
na  cabeceira  e as consequencias s5o vistas agora.  Na  ponte da  Beira do Campo, o  problema  est5

se  agravando,  dificultando  o  grande  fluxo  de  pessoas  que  precisam  desta  importante  via.  A  lei
sobre  a  mudan¢a  de  cores  nos  pr6dios  do  municipio,  n5o  esta  sendo  cumprida, ja  foram  feitas
varias reformas e as antigas cores continuam. Quero me reportar sobre a demiss5o do Alex feita

por telefone,  uma  total  falta  de  respeito com  esse  profissional.  E tambem  a  demiss5o  da  ld5lia,
que prestou seus trabalhos no CAPS, com tamanha dedica€5o. Ver Adaildo: quero fazer urn relato
sobre  o  carnaval,  onde  observei  a  presenca  de  muitos  jovens  fazendo  coisas  que  n5o  deviam.
Temos  que  ve  com  a  Assistencia  Social  e  a  secretaria  de  esportes,  projetos  para  nossos jovens
sal'rem   deste  caminho.   Quando  nao  ti'nhamos  esta   Casa,  6ramos  duramente  criticados,   mas
conseguimos com  muita  luta  urn ambiente digno e excepcional.  Fico triste com a  publicac5o feita

pelo Carlos Cesar, onde de forma maldosa criticou os vereadores, mas quando precisou desta Casa
foi imediatamente atendido, pe€o respeito por parte deste cidadao. Quero divulgar sobre as vagas
do   IBGE,   para   nossa   populacao,   uma   boa   oportunidade  de  renda.  Ver  Ebenilson:   ajudei  os
conselheiros,  e  infelizmente  agora  somos  atacados  por  estes  indivfduos  que  se  escondem  nas
redes    sociais.    Ver    Daniel    Louzeiro:    agrade€o    as    demandas    feitas    pelos    pares,    estarei

encaminhando para gest50. Em relac5o a posi§5o deste cidad5o, Iamento porque fomos solidarios

quando precisaram desta Casa, e agora somos avacalhados. Sobre a  lei do plantao das farmacias,
esta   gerando   confusao   entre   os   donos   destes   estabelecimentos.   E   preciso   por   parte   das
secretarias  competentes  reunirem  com  os  responsaveis  das  farmacias  para  esta  norteando  e
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dando  as  devidas  explica€6es.  Estarei  dando  entrada  em  uma  materia  sobre  as  mangueiras  de

postos  de  combustiveis,  para  torna-Ias  transparentes,  onde  o  consumidor  ira  ver  realmente  o
produto   que   esta   consumindo.   As   ilhas   estao   sofrendo   com   os   geradores   que   estao   com
problemas,  mas  a  gestao  est5  sempre  fazendo  os  reparos  necessarios.  Presidente:  quero  me
referir ao debito cobrado pela Equatorial,.antiga CEMAR, na gestao do Ver Ebenilson, explano para

todos estarem  cientes e acionarei  o juridico  da  Casa  para  esta  tomando as devidas  providencias.
Sobre o  projeto Cartilha Jovem  Cidadao, e de grande  import§ncia  para  nossos jovens conhecer o
verdadeiro   papel   do  vereador.   Em   rela€ao  a   posi€5o  do  Carlos  Cesar,  fico  indignado  porque

quando  precisou  desta  Casa,  foi  bern  recebido  e  atendido  em  suas  demandas.  Sao  quest5es
desnecess5rias,  porque  toda  materia  aprovada  aqui,  e  constitucional  e  legal.  Sobre  a  morte  do
recem-nascido  na Santa  Casa,  pediram  que a  Camara  posicionasse  diante do ocorrido.  E  urn caso

delicado onde estarei  reunindo todos,  para tomarmos as devidas providencias.  Declaro encerrada

a sess5o e convido a todos para a sess5o de amanh5. Nada mais havendo a tratar eu Daniel Lopes
Louzeiro,  primeiro secretario lavreird`presente ata que ap6s lida e aprovada vai por mim assinada

e os demais membros da Mesa Diretor\

Plenario  ltalino  Pires Rodrigue
aos dez dias do mss de mar€o de dois 7
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da  ``Casa  Legislativa  C6sar Ronaldo Santos  Ivlachado'',
e vinte.
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