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Ata da Sessao Ordin5ria realizada aos onze dias, do mss de mar€o de dois mil e vinte.

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-Presidehte: Jeova da Silva Ribeiro Jtlnior

Secretarios: 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:  `'S0B  A  PROTECA0  DE  DEUS  INICIAMOS  OS

NOSSOS TRABALHOS'',  em  seguida  solicitou  ao  primeiro  secretario  para  proferir  a  Leitura

Bfblica: Jeremias 18, 18-20.  0  Presidente registrou a  presen€a do companheiro Gravatinha,
Ilemarcio -Assessor da  Procuradoria do Municfpio; e dos motoristas Wendel Ribeiro,  Ronny

Eric Ferreira e Raimundo Jtlnior.  PEQUENO  EXPEDIENTE: Leitura da Ata do dia 03/03/2020.

APROVADA  por  todos  os  vereadores  presentes.  Leitura  da  Pauta  do  Expediente  do  dia:
CONVITE N9 009/2020, da  Promotoria de Justi€a da Comarca de Cururupu, convidando os
vereadores a se fazerem  presentes na  Reuni5o destinada a tratar sobre a conduta de abate
de  animais na  cidade  de Cururupu,  que sera  realizada  no  dia  17 de  marco,  as 09  horas,  no
audit6rio da  Secretaria  Municipal  de Sadde.  INDICACAO  N9 002/2020, do Vereador Daniel
Louzeiro, que tern por objetivo a obten€ao de uma Unidade de Suporte Avan€ado (UTl m6vel)

para o municfpio. CINCO MINUTOS REGIMENTAIS: nenhum dos vereadores se manifestaram.
ORDEM DO DIA: Chamada Regimental: Adaildo Jos6 Borges, A[do 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, Roberto Jorge Pestana. Justificaram suas ausencias, os vereadores Ant6nio Carlos de
Jesus Silva, Bruno Passinho Azevedo, , Jeova da Silva Ribeiro Jtinior. DISCUSSA0 E VOTA¢AO
DAS  MATERIAS:     lNDICACAO  N9  002/2020,  do  Vereador  Daniel  Louzeiro,  que  tern  por

objetivo  a  obten€ao. de  uma  Unidade  de  Suporte Avan€ado  (UTI  m6vel)  para  o  municipio.

Vereador Daniel Louzeiro, essa indicac5o e de suma importancia para o nosso municipio, pois

somos  referencia  para  os  municipios  que  fazem  parte  do  Cons6rcio  Congur5s,  e  com  uma
Unidade de Suporte Avancado, com certeza, muitas vidas serao salvas.  Esse 6 urn pedido de
socorro para a  nossa  regi5o. Peco apoio dos nobres pares em  relacao a  materia. Vereadora
Hellen, a  lndica¢5o  a  extremamente  importante,  vale  ressaltar que vai  salvar  muitas vidas,
Vossa  Excelencia tern  meu  total  apoio  na  lndica€ao solicitando  a  UTl  m6vel. Vereador Luis,

parabenizo o vereador Daniel pela Mat€ria, que 6 muito importante, e sugiro que o Ofrcio seja
encaminhado com a assinatura de todos os vereadores desta Casa. Vereador Daniel, aceito a
sua sugestao vereador Luis. Encaminharemos o Offcio constando a assinatura dos vereadores,

para o Governador, a Prefeita com c6pia para o Presidente do Cons6rcio Conguaras, o prefeito
de  Bacuri,  Dr.  Washington.  Vereador  Ebenilson,  sugiro  que  inclua  neste  Requerimento,  a
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solicita€5o  de  resposta,  de  conta  partida,    em  rela€ao  a  celebracao  do  Convenio  entre  o
Governo do Estado e a Santa Casa de Miseric6rdia de Cururupu. Vereador Daniel, eu RETIRO
A  MATERIA,     para   que  sejam  acrescentadas  as  sugest5es  dos  nobres  pares.     GRANDE

EXPEDIENTE:  Vereador Adaildo,  senhor  presidente,  lider de governo, gostaria  de  saber:  0
0r€amento  foi  sancionado?  Neste  moinento,  quero  pedir  apoio,  a  base  do  governo,  em
rela€5o aos motoristas,  que reivindicam aumento salarial.  Quero dizer a categoria, que tern
nosso  apoio,  mas  esse  projeto  e  de  responsabilidade  do  Poder  Executivo,  cabe  a  n6s,
vereadores,   analisarmos,   e   com   certeza   aprovaremos,   mas   dependemos   do   Projeto.
Presidente, quando se trata de aumento salarial, a  responsabilidade e do municfpio. Voces
terao  apoio  desta  Casa,  mas  dependemos  que  o  Poder  Executivo  nos  envie  o  Projeto.
Vereador Daniel, a defasagem do salario, 6 uma problematica do municl'pio, em quase todas
as  categorias   me  coloco  a  disposi¢ao  para   ajudar  a  sanar  esses  problemas.  Vereador
Ebenilson,  desde  2017,  cobramos  a  reforma  do  Estatuto  do  Servidor,  para  tomarmos  as
devidas  providencias.  Vereador  Roberto,  a  tl'tulo  de  sugest5o,  seria  importante,  que  a
categoria  recorresse diretamente ao Poder Executivo.  Vereador Aldo Ferraz, em rela€5o ao
Projeto  de  Lei  do  Executivo,  que trata  da  Contrata€5o Tempor5ria,  eu  n5o  entendo,  como
entra nesta casa urn Proj.eto de contrata€5o. Eles contratam e depois trazem o Projeto de Lei

para  n6s assinarmos.  Gostaria de informar uma  realidade das comunidades de Vinagreira  e
Maracuj.atiua.  Ja   iniciou   o  ano   letivo,   mas  esta   faltando   professor  na   Comunidade  de
Vinagreira,  enquanto  isso, o  professor que tern  duas  matriculas,  sendo uma em Vinagreira,

trabalha apenas  em Maracuj.atiua. Vereador Ebenilson, na sess5o da semana passada, foram
lidos  varios  ofi'cios  do  Executivo,  em  resposta  a  esta  Casa.  Entre  esses,  veio  a  resposta  ao
Requerimento n9 020/2018, afirmando que os reparos nos pes da caixa d'agua da comunidade
de  Vila  Vit6ria,  foram  concluidos.  Realmente  foi  conclufdo,  mas  nao  foi  pela  prefeitura.  0

servico foi feito pelos moradores daquela comunidade. 0 vereador Aldo coloca uma situa€ao
importante:   0   munici'pio   contrata   e  depois  vein   regulamentar.   Em   2017,   por  falta   de

professores  nas  llhas,  votamos  na  contrata€5o,  mas  no  ano  seguinte,  fomos chamados  no
Ministerio Ptiblico, pois a contrata§5o era inconstitucional. Novamente chega esse Proj.eto de
Lei  do  Executivo,  que  na   pr6xima  semana  sera  votado,  espero  a  sensibilidade  de  cada
vereador.  Vereadora  Hellen,  direciono  o  meu  discurso,  a  fala  do  vereador Aldo.  Estive  no
Ministerio  Pulblico  para fazer uma  dentlncia  em  rela€ao a  essas contrata€6es.  Como se tern

dinheiro para contratar, se a maiorias dos servidores n5o tern salario em dia? As contrata€6es
estao  sendo feitas  sem  a  nossa  autoriza€ao,  o  que  nao  6  urn  ato  apenas  ilegal,  € tambem
imoral. Eu n5o voto a favor, pois o obj.etivo est5 claro. Vereador Daniel, em relacao ao reajuste

salarial,  irei  levar  ao  executivo.  Sobre  a  falta  de  professor  na  escola  da  Comunidade  de
Vinagreira, irei saber o que esta acontecendo. Quando se trata de merenda escolar, nao sei o

que acontece, pois quando fui a escola, recebi a guia de entrega de merenda. Em rela€5o aos
reparos feitos nos p6s da caixa d'5gua da Comunidade de Vila Vit6ria, irei buscar o real motivo,
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pelo qual foi incluido nas respostas do executivo. Sugiro que seja feito urn oficio para o senhor
Taveira, questionando o motivo pelo qual o cronograma de conclusao das UBS, nao esta sendo

executado.   Vereador  Roberto,  peco  que  seja  verificado,  se  na  Comunidade  de  Fortaleza,
tamb6m  com  falta  de  professor.  Presidente,  em  rela€5o  ao  concurso  municipal,  a  gestao

procurou a SOUSANDRADE, para que pridesse concorrer a licita€5o, porem a empresa alegou
estar com a agenda cheia, sem  possibilidades de realizar o concurso. 0 municipio esta vendo

a questao do concurso, mas os candidatos que se inscreveram, e querem o reembolso, devem
fazer  urn  requerimento,   para  serem   ressarcidos.  Reforco  o  convite  para  o  Encontro  de
Vereadores do Litoral, que sera  realizado nesta Casa, na pr6xima sexta. Refor¢o o convite do

Minist6rio Ptiblico, para a reuniao que ira tratar do abate clandestino de animais, no dia 17 de

marco,  as  09  horas,  no  audit6rio  da  Secretaria  de  Sadde.  Temos  o  convite  da  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, para a Audiencia Ptiblica, que sera realizada no dia 12 de mar€o

de 2020, no audit6rio da Secretaria de Satlde. Born dia a todos, declaro a Sessao encerrada e

os  convido  para  a  pr6xima  sess5o.  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 memb'ros da Mesa Diretora.
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