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ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 2a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 27 DE AGOSTO DE 2014.
ÁS 9:00 HS.

As 09: 00 hs (nove horas) do dia 27 de agosto de 2014, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - estado do Pará, reuniu-se os Vereadores, sob a presidência da
vereador ALÉCIO DA COSTA PESSOA, auxiliado pelo vereador LÁZARO
PURCINO DA SILVA 1° Secretário e o vereador ANTÓNIO LUIZ MOREIRA
DOS SANTOS, 2° Secretário em exercício, em seguida o senhor presidente
solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quorum, o qual constatou a
presença de dez vereadores, havendo portanto, quorum. Dando
prosseguimento à sessão o senhor presidente convidou a todos para ficarem
de pé em saudação as bandeiras nacional, estadual e municipal e
determinou ao segundo secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico
sendo lido Salmos (121: 1,2) declarando aberta a sessão de acordo com o
artigo 110 do regimento interno, continuando solicitou do 1° Secretário a
leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, após lida a ata da sessão
anterior, a mesma foi posta em votação e em seguida aprovada por
unanimidade. TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Arly Manoel, que
cumprimenta a todos e fala que esteve conversando com o secretario de
saúde o senhor Kleber Martins a fim de obter informações a respeito da
saúde do município. Fala que entrou em contato com outros secretários de
saúde do Pará e foi informado que medico cubano não pode dar plantão
extra no Brasil, visto que a lei brasileira não permite, pois esses médicos não
têm correm tem apenas uma autorização para trabalhar no Brasil. Diz que
quem paga os médicos do programa mais médicos não é a Presidente é o
próprio município visto que esse dinheiro é retido do repasse das secretarias
de saúde. Diz que o secretario de saúde de Santana do Araguaia colocou os
médicos cubanos à disposição, visto que os médicos cubanos que trabalham
precisam de um médico brasileiro para assinar para eles, o que se torna dois
médicos para realizar um só trabalho. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador António Luiz o qual cumprimenta a todos e discorre sobre as
estradas que é a mola chefe do nosso município. Diz que a estrada deve
estar em primeiro lugar na preocupação do Gestor porque quando temos
uma estrada boa temos uma saúde e educação de mais qualidade cita
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alguns estradas do município que está precisando fazer a recuperação. Fala
que infelizmente a patrol que é a máquina essencial para realizar a obra de
recuperação de estrada está com defeito, no entanto o concerto já está
sendo providenciado. Comenta sobre o Festival do Peixe na vila Ametista no
próximo final de semana e convida todos para participarem. Faz a parte o
vereador Alécio Pessoa e diz que achou muito importante o pronunciamento
do colega vereador António Luiz em relação as estradas do município.
Dando seguimento a sessão faz uso da palavra o vereador Renato de
Alencar que faz os cumprimentos de rotina e diz que sempre lutou pelo bem
do povo e que já conseguiu quase 800.000.00(oitocentos mil reais) de
emenda para o município através do Deputado Miriquinha. Fala da
dificuldades dos policiais do município para realizar seu trabalho e diz que
entrou com um requerimento para Coronel Fiare em Belém responsável
pelas locações das viaturas pedindo uma viatura para a Vila Mendonça,
Ametista e Bela Vista porque os policias trabalham apenas com moto e não
tem nenhuma condição de conduzir um preso. Pede um apoio ao Gestor com
o pagamento da funcionária do destacamento de polícia da vila Mendonça,
que recebe apenas 200.00(duzentos reais) por mês. Convida a todos para
participarem do Festival do Peixe na Vila Ametista e pede ao Prefeito para
molhar a vicinal da vila nos três dias de festa pois o fluxo de carro aumenta e
em consequência aumenta muito a poeira o que pode provocar acidentes.
Diz que o nobre vereador Arly Manoel falou medico cubano não pode fazer
plantão extra e diz que conhece um médico cubano de Araguaína o Doutor
Benito que faz plantão em vários hospitais. Faz a parte o vereador Arly
Manoel e diz que médicos cubanos pode fazer plantão extra, mas que os que
estão no programa do governo não pode. Fala que o se esses médicos
vieram é porque tem capacidade e todo medico é responsável pela receita
que passa e que o município de Floresta tem quatro médicos a disposição. O
próximo a usar a palavra é o vereador Geraldo Frederico o qual faz os
cumprimentos de rotina e discorre sobre a sua preocupação com as estradas
do município que estão em péssimas condições e que pelo visto o ano de
2014 vai ser pior do que em 2013. Fala que esteve na região do vereador
Dorisvaldo e as estradas está fazendo vergonha. Comenta sobre a saúde e
fala que quando disse que em Rio Maria estava dando plantão extra para os
médicos cubanos foi porque o senhor Éraclito Jesuíno lhe passou essa
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informação. Diz que vai em Rio Maria e vai ver se isso é realmente verdade e
vai trazer documentação. Discorre sobre os médicos cubanos e diz que sua
preocupação é com a saúde e não se importa se vai diminuir o recurso. Diz
que com a construção das Unidades Básicas de Saúde vai precisar de mais
médicos então se o município não tem condição de manter os cubanos que é
1 0.000. 00(dez mil reais), então como que o município vai conseguir pagar
um provisional brasileiro. Diz que os médicos começam a atender os
pacientes 16:00 da tarde e que quem paga os médicos, os vereadores e
todos os funcionário é o povo, então eles merecem o nosso respeito. Fala
que se for necessário vai fazer uma manifestação para reivindicar a
permaneça dos médicos cubanos. Dando continuidade à sessão faz uso da
palavra o vereador Dorisvaldo Pires o qual faz os cumprimentos de rotina e
diz que não concorda com a Administração de dizer que não estar em
condições de manter os médicos cubanos. Fala que esses profissionais
acabou com o tumulto no hospital e que esses médicos são trabalhadores e
hospitaleiros atende a população até no meio da rua. Diz que pelo o que
entendeu se os médicos cubanos ficarem não vai ter recurso para funcionar
os postos de saúde porem esses postos só vão funcionar daqui um ano isso
se não acontecer como a creche que nunca funcionou. Fala que os
Deputados que vierem pedir voto em Floresta precisam mostra serviço
prestado para a população para merecerem seus votos. Comenta sobre o
discurso do colega vereador Geraldo Frederico e pergunta qual é a região
que o colega não é vereador. Faz a parte o vereador Geraldo Frederico e diz
que quando falou em sua região é porque é a região que o colega vereador
Dorisvaldo mora e que em sua região não tem obras porque é do PT ao
contrário do colega vereador que é da base do Gestor. Volta a fazer uso da
palavra o vereador Dorisvaldo e fala que várias estradas do município está
precisando de ser recuperada e que ele juntamente com os demais colegas
vereadores são vereadores de todo o município. Diz que neste mandato
vereador não tem moral de pedi estrada e ponte e que não concorda com a
situação que as estradas estão e que o município ganhou maquinas do
governo para fazer as estradas. Diz que tem pessoas que pede algo para o
Gestor e consegue e o vereador não consegue, então vereador não estar
tendo moral de conseguir as coisas. Faz a parte o vereador Renato e diz que
vereador não pedi, cobrar providencias do Gestor e que está faltando união
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nesta casa de leis. E não havendo mais nada a tratar o senhor presidente
declarou encerrada a presente sessão ás 10: 50 hs (dez horas e cinquenta
minutos), e convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária dia 28
de agosto do corrente ano no horário regimental. Decorrido o prazo
regimental de dez minutos a senhora Presidente concede a palavra ao
senhor Kleber Martins dos Santos, que cumprimenta a todos e fala que os
médicos cubanos vão embora de Floresta e que a portaria interministenal n
1369 de 08 de julho de 2013 que faz a implementação do programa mais
medico no Brasil e não fala que o município teria a reponsabilidade de pagar
esses 10.000.00 (dez mil reais) e a portaria que está causando perguntas e
duvidas é a 339 de 07 de março de 2014 que fala ao médico participante
concedido o bolsa formação com o valor mensal de 10.482,93(dez mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) no artigo 2 fala
que as despesas previstas na portaria serão oneradas na rubrica
orçamentaria do programa de trabalho piso de atenção básico variável a
partir do momento que assinou o contrato o Governo Federal não tinha mais
responsabilidade com o pagamento desses profissionais e sim o município.
Diz que a preocupação é de 42.780.00(quarenta e dois mil e setecentos e
oitenta reais) do PABI variável que vinha para o município de Floresta do
Araguaia e está disponível no portal transparência da saúde. Diz que essas
informações que passou está disponível no programa mais medico e que
tudo o que fala está baseado na lei. Diz que para cada Unidade de Saúde foi
retirado 10.695.00(dez mil sesse centos e noventa e cinco reais) para o
programa mais medico e por isso não tem como manter uma Unidade de
Saúde com 4.000.00(quatro mil reais) a questão não é a devolução dos
médicos é financeira, pois não tem como tirar o recurso de lugar para outro,
visto que os recursos da saúde são especifico para cada programa. Diz que
na portaria fala que esses médicos não pode ser responsável pela Unidade
de Saúde, então precisa pagar um médico para trabalhar e outro para
assinar. Fala que se em Rio Maria estar dando plantão extra não está
respeitando a portaria do ministério da saúde. Diz que se lotar um médico do
programa em Unidade de Saúde automaticamente o repasse da Unidade é
cortado e que está trabalhando em cima da portaria. Fala que quanto ao
médicos que não estão chegando no horário foi feito uma reunião e os
mesmos disseram que quando não chegam no horário é porque está
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fazendo cirurgia de pacientes do município e que os médicos recebem pela
sua produção e que tem muitos médicos da região estão se formado e
querem trabalhar em Floresta. Faz a parte o vereador Renato e que na
portaria diz que os médicos do programa não pode fazer plantão extra dentro
do perímetro do seu serviço durante o dia, não pode pegar nenhum bem em
valores de qualquer pessoa, mas a noite não tem nada que o impeça de
fazer plantão e pergunta por quanto um médico brasileiro moraria no
município. Volta a usar a palavra o senhor Kleber Martins e diz que o Doutor
Carlos trabalho em todos os postos de saúde e seu é 17.000.00(dezessete
mil reais). Fala que não quer ter problemas com sua Prestação de Contas
por isso não uso o recurso de um programa em outro. Faz a parte o vereador
Geraldo Frederico e pergunta quanto é o repasse de Piso de Atenção
Básica. Volta a usar a palavra o senhor Kleber Martins e diz que é de
42.780.00(quarenta e dois mil setecentos e oitenta reais). Faz a parte o
vereador Geraldo Frederico e diz que tem informação do Fundo Municipal de
Saúde que não houve queda do repasse da saúde no últimos meses. Volta a
usar a palavra o senhor Kleber Martins e fala que ouve corte no mês de
junho e julho do corrente ano. Faz a parte o vereador Alécio Pessoa sugere
que seja feito uma reunião com o secretário de saúde e os vereadores para
que todos possam tirar suas dúvidas. O próximo a fazer uso da palavra é o
senhor Manoel Albuquerque de Assis, o qual cumprimenta a todos e pede
aos nobres vereadores que elabore um projeto de lei deixando livre o trafego
na Avenida Carajás, porque a empresa Queiroz está retornando a Floresta
do Araguaia para concluir seu serviço, bem como a construção da praça da
liberdade e a duplicidade da Avenida Carajás. Diz que vai pegar a medida da
ponte sobre o Rio Araguaia e trazer a esta casa de leis para prepara a
documentão e pede a colaboração dos nobres vereadores. E para constar eu
vereador Lázaro Purcino da silva, 1° Secretário lavrei e assino a presente
Ata, que se achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador, 3

1°. Secretário, Vereador Alécio da Costa Pessoa
Bresidente. Vereador António Luiz Moreira dos Santos,

__ 2°. Secretário em
exercício.*
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