Ata da milésima ducentésima quadragésima primeira (1.241ª) Sessão Ordinária, do
Primeiro ano, do segundo período, referente à (14ª) decima quarta Legislatura,
realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove
(25.04.2019), às nove horas (09:00h), horário regimental, no Plenário da Câmara
Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, Presidida pelo senhor Elivany
Martins da Silva, pelo primeiro (1º) Secretário Josimar Orlando Martins, e pelo 2º
Secretário Rosivaldo de Aguiar Pereira. Pela chamada nominal, constatou-se a
presença dos edis: Antônio Nilson, Cenir Fernandes de Sousa, Clebio da Silva
Costa, Cleiton da Luz Carveli, Cleonice Brito da Silva, Glauciane Silva Costa, Isaias
Sousa Neto, Patrico Serqueira da Silva, Roberto Marcondes A. Tolêdo e Sebastião
Pereira Costa. Havendo quórum exigido por lei, o senhor Presidente convida o
senhor vereador Sebastião Pereira Costa para preceder a oração inicial, e ato
continuo pediu para a leitura da ata fique para a próxima sessão, então determina a
leitura das matérias da Ordem do Dia, a saber: Requerimento n. 004/19, de autoria
do vereador Beto Tolêdo, requer seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e
Secretário Municipal de Saúde, requerido relatório da produção de saúde bucal por
UBS, informar sobre os postinhos não estarem oferecendo o serviço, destino da
cadeia odontológica e o por que da não loção dela no postinho de nova Barreira;
Requerimento 005/19, de autoria do vereador Beto Tolêdo, que requer que seja
oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde,
informações sobre a emenda parlamentar, valor de R$200.000,00 conquistada por
ele junto ao deputada Julia Marinho; Requerimento n. 006/19, de autoria do
vereador Beto Tolêdo, requer seja oficializado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal pedido
de informações sobre Emenda Parlamentar de R$ 1.500.0000,00 conquistados pelo
vereador junto ao Deputado Zequinha Marinho para reforma e ampliação do Hospital
Municipal; Requerimento n. 007/2019, de autoria do vereador Beto Tolêdo, requer
seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pedido de informações sobre Emenda
Parlamentar no valor de R$ 100,000,00 conquistado por este vereador junta a
deputada Julia Marinho para a compra de equipamentos para APAE. Requerimento
n. 008/2019, de autoria do vereador Beto Tolêdo, requer seja oficiado o Exmo. Sr.
José Rodrigues de Miranda, pedido de informação sobre Emenda Parlamentar no
valor de R$ 250.000,00, solicitada por este vereador junto a deputada Julia Marinho
que seria para investimento no esporte e reforma do estádio que é desde 2018 bem
como seja apresentado extrato bancário e desde quando este valor está disponível;
Requerimento n. 009/2018, de autoria do vereador Beto Tolêdo, requer seja
oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretario Municipal de Saúde, pedido de
informações e relatório sobre escala de plantões, contrato realizado a empresa que
contrata médicos e mencionar também de forma individual por profissional.
Requerimento n. 010/2019, de autoria da Comissão de Educação, Saúde,
Assistência, Cultura e Esporte, pedido de relatório do TFD concedidos e negados
desde 2018, valor bem como cópia do ato administrativo que estabelece esses
critérios; Indicação n. 026/19, de autoria do vereador Beto Tolêdo, solicitando ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde que promovam ato
administrativo determinando que os medicamentos voltem a ser entregues nos
postos onde o paciente já é cadastrado; Indicação n. 027/19, de autoria do vereador
Beto Tolêdo solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de
Educação que proceda a construção de um muro na Escola Tereza Santana Costa
no distrito de Nova Barreira; Indicação n. 028/19, de autoria do vereador Beto
Tolêdo, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Saúde
que promova a instalação de ar condicionado no Hospital Municipal, bem como TV e

cortina de ar na recepção bem como na recepção do laboratório Municipal. O senhor
Presidente dá boas vindas aos presentes nas pessoas de nossos educadores,
desejando que o Executivo encontre a melhor solicitação para resolver sobre os
precatórios do FUNDEF que fara anunciado por ele mesmo aqui para todos os
presentes, antes da sessão. O senhor Presidente diz que tem fé que tudo se
resolva, fala sobre suas matérias explicando que como parlamentares, somos muito
cobrados, pois estamos no dia a dia na luta junto com a comunidade, muito se fala
sobre falta de verbas, mas sabemos que não é verdade, portanto, com relação a
saúde bucal, quer receber o relatório da produção das UBS desde o inicio de 2017,
o porquê de alguns postinhos não estarem oferecendo o serviço, qual o destino da
cadeira da Nova Barreira e por que não foi instalada lá e que tais informações sejam
prestadas no prazo de 15 dias conforme Lei Orgânica. Requer informações sobre
emendas para aquisição de matérias relacionado o que foi compro e o que será com
a emenda de R$ 200.000,00; Situação da Emenda Parlamentar de R$1.500.000,00
junto ao então Zequinha Marinho, quando deputado para a ampliação do Hospital
Municipal; Informações sobre a ampliação de R$ 100.000,00 da deputada Julia
Marinho para equipamentos da APAE, assim como data do recebimento, cópia do
extrato e informação sobre a provável data da licitação; Informações sobre Emenda
Parlamentar de R$ 250.000,00 da deputada Julia Marinho para investimento no
esporte, bem como extrato da conta bancária; Relatório quanto ao valor pago a com
médico individualmente, bem como relatório de plantões e datas dos mesmos com
escola e quanto foi gasto com a empresa que administra o serviço dos médicos;
Relatório do TFD cedidos e negados desde 2018, valor do repasse recebido, qual o
critério para liberação pela regulação e cópia do ato administrativo que estabelece
este critério, digo que volte a entregar os medicamentos nas unidades de saúde,
pois facilita ao usuário e a construção do muro para a escola e para garantir a
segurança dos alunos de Nova Barreira, e instalação de ar condicionado no hospital
e laboratório e para garantir um pouco mais de conforto tanto para os funcionários
quanto para os usuários da unidade, que suas matérias não são para perseguir
ninguém, mas para o prefeito estar ciente e ajudar na fiscalização. E pediu o voto de
todos os amigos. Colocado em votação o Requerimento n. 004, 005, 006, 007, 008,
009, e indicações n. 026, 027 e a 028/19. Foram aprovados por unanimidade. A
Comissão de Saúde na pessoa da Sra. Cleonice pede também a tutela de
fiscalização e informação, relatório do TFD cedidos e negados desde 2018, valor do
repasse recebido, qual critério para a liberação pela regulação e cópia do ato
administrativo que estabelece este critério. Colocado em votação Requerimento n.
010/19. Foi aprovado por unanimidade. O senhor Patrico, com a palavra,
cumprimenta a todos os educadores presentes dizendo que este assunto dos
precatórios é muito delicado e requer muito cuidado, uma vez que até mesmo o TEM
faz recomendação para o uso destes valores, eu sugiro que como forma de
resguardar nossos direitos e poder fiscalizar melhor o uso do mesmo, sugiro que
entremos com indicação, solicitam a criação de uma comissão para ajudar o
Executivo no sentido de debater políticas públicas para o uso do mesmo, esta
indicação seria assinada por todos os edis e que a comissão seja formada pelas
entidades representantes classe, sindicatos, os profissionais da educação inclusive
pessoal do apoio, não esquecendo que as escolas rurais também sejam
contempladas para fazerem parte do processo, esta comissão terá um grande poder
de decisão, pois está bem representada pela classe. A senhora Cleonice diz estar
com uma ponta de frustração, pois junto com nossos colegas da classe travamos
uma luta desde alguns anos atrás e agora que o dinheiro está liberado, aparece

essa recomendação que trava nossos sonhos, pois tenhamos elaborado projetos e
queríamos poder usar este dinheiro que é nosso que é da nossa classe, queríamos
estar amparados pela lei para recebermos nosso 60%, nosso assessor fará um
estudo para encontrarmos uma forma de termos nossos direitos garantidos,
parabenizou a equipe do sindicato pela luta e contínua dizendo que sonho se sonha
só, é só sonho, mais sonho que se sonha coletivamente é realidade. O senhor Beto
diz que agradeceu a deputada Julia Marinho que em seu período como deputada,
destinou para o município de Santana do Araguaia R$ 1.900.000,00 entre emendas
e maquinário, que mesmo antes de sair não deixou de cumprir com sua palavra,
portanto, de coração deixa a ela meu muito obrigado, como citou antes as
reclamações sobre saúde são muitas e indo atrás as informações são falta de
verbas, sabemos que não e me preocupo, existem ações que precisam votar e ao
quer a secretaria, quer ver a saúde funcionando melhor, até o raio x está quebrado.
O senhor Rosivaldo diz que está feliz por um lado, e triste pelo outro, pois embora
não esteja lá no sindicato, tem acompanhando a luta dos precatórios que vem
rolando desde 2006, sabemos que temos que cumprir a lei e lá diz que não poderá
ser feito rateio, sei que serão construídos escolas, quadras, mas fico aborrecido por
saber que este valor não ficará no município, pois quais empresas ganharão estas
licitações é muito desconfortante pra classe esta situação. O senhor Cleiton diz que
a deputada Julia Marinho nos fará muita falta, pois ajudou bastante nosso município,
quanto aos precatórios, aca que o gestor terá que ter bom senso e usar o recurso
com quem de direito, o executivo e o gestor da pasta terão que ser flexíveis para
ampararem e beneficiarem nossos educadores. Não havendo mais o que deliberar,
nas considerações finais, o senhor Presidente agradece a presença de todos,
lembrando que amanha terá sessão, e não havendo nada mais a tratar, encerra a
sessão determinando a mim que lavrasse esta ata que após lida, discutida, se
aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes.

