JAG IJAII IETFA1IA
RESOLUÇÃO N°007/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, no uso de suas competências e
atribuições conferidas pelas Leis Federais n°. 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei
Municipal n°. 429/91 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão de
atuação legitima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da
execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Jaguaretama,
inclusive nos aspectos econômicos financeiros.
RESOLVE:
1 - Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
referente ao 1° Quadrimestre/2018.
2— Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama Ata da Reunião
Ordinária 005/2018
Jaguaretama- CE, 25 de maio d

Francisca irlene Dantas e Silva
Secretári. Municipal de Saúde
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ATA N2 005/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JAGUARETAMA - CMSJ.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, se
reuniram na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde Francisco
Gomes Pimenta, sito à Rua Pedro Francisco de Almeida, bairro Beira Rio de
Jaguaretama as seguintes representações: Secretaria Municipal de Saúde,
Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes, Secretaria Municipal
de Infra Estrutura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,
03 de Profissionais do Nível Médio, 01 profissionais do Nível Superior,
Associação Comunitária Luiza Bezerra, Associação Comunitária José
Francisco de Lemos, Igreja Católica Nossa senhora da Conceição, Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaguaretama, e o Dr. Jackson
Rabelo Brito Coordenador da Central de Assistência Farmacêutica. A
senhora presidente Carmen Dolores Almeida cumprimentou a todos os
presentes, e fez a leitura da pauta. 1-EXPEDIENTE INTERNO: A Presidente
fez a leitura da Ata Anterior. 2- ORDEM DO DIA: 2.1- Apresentação da
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente 12
Quadrimestre/2018. A senhora secretária de saúde Airiene Dantas
justificou a ausência do Contador para fazer a apresentação ao 1
Quadrimestre/2018, e na falta do mesmo a Secretária de Saúde Airlene
Dantas Iniciou apresentação com o Relatório do Desempenho da
Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaretama. Valores: Receita
Arrecadada-R$ 4.173.127,53, receitas orçamentárias- R$2.087.959,42
receitas extraorça mentárias-R$ 494.884,56, transferências secretaria de
finanças- R$ 1.590.283,55, receitas correntes- R$ 1.649.959,42 receitas de
capital-438.000,00. Especificações das Fontes das Receitas (PAB, SF, ACS,
SB, NASF, MAC, VISA, OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS, TRANSPERÊNCIAS DO ESTADO HPP, OUTROS RECURSOS DO
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SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS). A seguir
a secretária de saúde Airlene Dantas apresentou o Detalhamento das
Despesas. Natureza das Despesas: folha de pagamento- 951.255,44
obrigações patronais-182.222,97; participação consórcio público115.401,24; diárias- 11.600,00; material de consumo- 197.833,73; material
de distribuição gratuita- 9.136,11; prestação de serviços de terceiros PF566.156,50, prestação de serviços de terceiros PJ- 324.176,31; obrigações
tributárias e contributivas-99.908,24; outros auxílios financeiros a pessoa
física-10.800,00; despesas de exercícios anteriores-1.360,01; indenizações
e restituições-17.320,15; total das despesas orça mentá rias-2.790.928,24.
Despesas Extra orça mentárias: pensão alimentícia 6.185,88; salário família3.631,29; salário maternidade- 3.890,08; juros e multas 3.106,59; INSS
prestador de serviços- 60.850,57; empréstimo CEF-71.160,85; INSS FOPAG96.807,26; sindicatos-7.186,77; seguro de vida-49,98; empréstimo
Bradesco-50.888,27; total das despesas extraorçamentárias-303.757,54;
Total Geral das Despesas-3.979.237,09. Receitas- 4.173.127,53. Despesas2.790928,24. Superávit- 1.382.199,29. Continuando, a Secretária
esclareceu alguns questionamentos dos conselheiros inclusive sobre o
Superávit e falou que alguma dúvida não esclarecida o contador seria
chamado posteriormente. A seguir as Prestações de Contas da Secretaria
Municipal de Saúde 12 quadrimestre/ 2018 foi colocado em apreciação e
foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. A seguir o
Coordenador da Assistência Farmacêutica Jackson Rabelo Brito
cumprimentou a todos e iniciou apresentação do Plano de Estruturação
da Assistência Farmacêutica. Doutor Jackson fez a justificativa do plano de
trabalho para implementação da informatização das Unidades Básicas de
Saúde da Família e implantação do sistema HORUS descentralizado. Leu a
relação das unidades/setores contemplados e falou sobre o
funcionamento do Sistema Horus, sobre a necessidade de ter sempre o
cartão do SUS atualizado. Esclareceu algumas dúvidas dos conselheiros.
Após questionamentos e esclarecimentos sobre o Plano de Estruturação
da Assistência Farmacêutica os conselheiros aprovaram o pleito por

unanimidade. Como mais nada houve a tratar, ou discutir a presidente
Carmen Dolores Almeida deu por encerrada a reunião e para constar lavro
presente Ata que vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Eu,
Maria da Conceição Gilberlania Bezerra Secretaria executiva do Conselho
Municipal de Saúde de Jaguaretama, em 25 de Maio de 2018.
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaretama, referente ao primeiro
período da Sessão Legislativa de 2018, da Legislatura de 2017-2020. Em 28 de maio
do corrente ano, às lOhOOmin no Plenário Francisco Clenio Pinheiro Landim da Câmara
Municipal, sito a Avenida Marilândia, reuniu-se 11 (onze) Vereadores sob a Presidência
da Vereadora Ana Kelly Ferreira de Queiroz, Vice - Presidente Vereador
Francisco Helder Pinheiro Lemos, 10 Secretário vereador José Erivaldo de
Brito e o 20 Secretário José Antônio Lopes Pereira. Constando também das
seguintes presenças: Edílson Nobre Carneiro, Fernando Antônio Freitas Ferreira,
Francisco Geosanam Saldanha Leitão, Francisco Olirio Pereira Pinheiro, José Vinícius
Bezerra Uma, Rodolfo Morais da Cunha e Rubens Glauco Pinheiro Costa. Registrou
ainda a presença da nobre Secretária de Saúde Francisca Airlene Dantas e Silva,
para fazer as suas explanações conforme consta no Ofício n° 108/2018. Dando início a
Sessão a Sra. Presidente Solicitou do Senhor Secretário que fizesse a leitura da ata
anterior que após lida e discutida foi aprovada por todos. Em seguida, por solicitação
da Senhora Presidente o 10 Secretário passou a fazer a leitura das matérias em
tramitação e as que constavam na Ordem do Dia que são: Emenda Modificativa no
001/2018 Ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaguaretama; Projeto de
Resolução n° 001/2018 do legislativo, 23 de abril de 2018, disciplina e estabelece os
valores de diárias dos senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de
Jaguaretama; Projeto de Lei 004/2018 do Legislativo, 07 de maio de 2018; dispõe
sobre a proibição do corte de fornecimento de água e Luzas sexta - feiras, sábados,
domingos, vésperas e dia de feriados no município de Jaguàretamá; Prójeto dê Lei n°
005/2018 do Legiativo, 21 de maio de2018, dispõe sobré a denôminação da k6dovia
Municipal localizada entre a Avenida Manoel Lemos de Almeida e otPolo Turitíco'Dr
Adolfo Bezerrafe Meneses, nesta munrc1plidade, $rsgetn
oioj'
cro
Executivo, anexdo Projeto de Lei n'd10/18 fe 16 dWio de 2018, que Autoriza a
readequação salarial extensiva aos profissionais do Màgistério do Município de
Jaguaretama; Mensagem no 011/2018 do Executivo, anexo ao Projeto de Lei no
011/18 de 18 de maio de 2018, Institui o Fundo Municipalde Meio Ambiente ndâmbito
do Município de Jaguaretama; Pareceres n°. s. 031,0É
033/1d'28 de hiaio de
2018, das Comissões permanente, em face do Projeto de Lei no 011 de 18/05/2018 do
Executivo; Parecéres n°. s. 034, 035 e 036/18 de 28 de maio de 2018, das Comissões
permanentes, em face do Projeto de Lei n° 010 de 16/05/2018 do Executivo;
Requerimentos n°. s. 023 e 024/2018 do Legislativo, 28 de maio de 2018. Em seguida
a Sra. Presidente passou os trabalhos para o pequeno expediente passando a
palavra ao vereador Rubens Pinheiro o qual fez uso da mesma, antes fazendo os
devidos cumprimentos, iniciou se solidarizando com as famílias enlutadas. Falou que
recebeu o convite pra verificar a iluminação da Rua Padre Sebastião Marleno, mas
solicita do Secretário que veja essa iluminação por que segundo pessoas não está em
boas condições. O vereador Fernando Antônio fez uso da palavra, antes fazendo os
devidos cumprimeitos. Iniciou destacando o seu sentimento de solidariedade a todas
as famílias eniutad2s Pediu ao Secretário Abftio pra da uma olhada no esgoto próximo
a sua casa por ttá da Pousada Bezerra Ret1ru de pauta b Projeto de Lei no 0d5j20i8
do Legislativo, 21'#e maio de 2018, dispe sobre a denoThço da Rodovia nfcipal
focalizada entre a Avenida Manoel Lemos de 'Almeida e d Polo Turistica 'r Adolfo
Bezerra de Menesés, nesta municipalidade, de sua autoria'. '0 vereador E
l . Brito
fez uso da palavra se congratulando com as famílias que perderam ..
entes
queridos. Falou e agradeceu o apoio que teve na bodeja
• ei na
RAMUNI)U$ETAMA
José Etiváldo dWrito
1° Secretr$o

Localidade do Serrote do Mato. O Líder do Prefeito fez uso da palavra destacando o
seu sentimento de solidariedade a todas as famílias enlutadas. Falou um pouco a
respeito do sucesso da bodejama do Sr. Miguel, onde teve a presença dos colegas
vereadores Erivaldo, Helder, Lira Pinheiro juntamente com o Sr. Prefeito. Informou
sobre o CAR- Cadastro Ambiental Rural e a Campanha da Aftosa, as quais estão quase
encerrando. Comentou também com relação o levantamento do programa do
peixamento do nosso município. Falou que provavelmente essa semana vai ser
publicada a licitação do Matadouro Público. Falou também já foi publicado a licitação
da estrada do Pólo e da abaloada - do Pólo até a área do Serrote Branco. Comentou e
destacou o seu apoio com relação a greve dos caminhoneiros. Em seguida a Sra.
Presidente passou a palavra ao Sr. Francisco Ludo da Cidade de Banabuiú o qual
fez uso da mesma, antes fazendo os devidos cumprimentos, iniciou falando que é
presidente da Associação de Pessoas com deficiência de Banabuiú. Falou que está aqui
a convite do nobre vereador José Antonio para fazer apresentação do Projeto de
Acessibilidade pra as pessoas com deficiências. Falou que no dia 15 esteve com o
Governador e ele nos repassou que tem recursos para essas obras de acessibilidade
aos municípios só que os municípios não estão correndo atrás. Falou que trouxe o
Projeto, onde a autora do mesmo é a esposa do Governador já está entregue nesta
Casa para ser analisado e discutido por todos os nobres vereadores e após ser
colocado em pratica. Pediu aos Secretários de Ação Social e de Educação para no dia
08 de junho levar as pessoas com deficiências pra Banabuiú. Após a Sra. Secretária
de Saúde fez uso da palavra, antes fazendo os devidos cumprimentos e deu
continuidade a suá apresentação fazendô demonstrativos Relatório detalhado do 10
Quadrimestre de 2018, onde aproveitou tirou duvidas dos robres parlamentares acerca
da saúde. Em seguida a Sra. Presidente passou os trabalhos para o grande
expediente passando a palavra ao vereador Geosanam I.eltão o qual fez uso da
mesma, antes fazêndo os devidos cumprimentos, íniciou cobrando algumas coisas de
reclames da população, onde é mais do que justo nos como representantes do povo
trazer esses reclames que chegam até a nossa pessoa. Falou das situações a respeito a
carro de alunos da região de Desterro. Onde era um carro maior que levava os alunos
e hoje existe lá um carro menor que só leva cinco alunôs' e os demais alunos está indo
pra escola por quê os pais estão levando e indo buscar:' Falou que isso é preciso se
revisto de imediato por que já faz 15 dias que os alunÓs estão indo de moto para
escola. Houve discussões por parte dos vereadores acerca do Posto de Gasolina que
está sendo construído na Rua Antônio Pinto com acesso a Av. Marilândia, onde essa
construção está sendo muito lenta e pode casar danos para o município no tocante a
água parada nesse local. O vereador Edilson Nobre fez uso da palavra, antes
fazendo os devidos cumprimentos. Iniciou falando que é interessante os
pronunciamentos do colega Geosanam nesta Casa, onda' ele é um cidadão que tem
conhecimento das coisas, mas em alguns momentos elé r& usam o seu conhecimento
por que a gente vê nessa administração o diferenciào das administração que
passaram, observarmos a ação na gestão, ação por parte dos secretários no tocante a
educação o qual escuta por pessoa quando um carro dá oblema de imediato manda
outro carro pra substitui. Falou que ainda não viu o colega vereador falar numa ação
dessa administração, ele não coopera com as coisas do fflunicplo Falou que o col
tem todos os seus direitos, mas não sabe fazer oposição- o qual já foi oposi
situação nessa Casa, mas sabe se comportar. O vereador Geosanam Leitão f&
da palavra falando ao nobre vereador Edilson Nobre que é oposição do Sr.
CÁMAR MUN '
JAGIJARETAMA
José vadefl
1°Sectádo

não subiu em palanque de nenhum dos dois candidatos questão da sua pessoa e o
povo de Jaguaretama conhece o vereador Geosanam Leitão dessa forma com o seu
jeito de ser. O vereador Helder Pinheiro fez uso da palavra, antes fazendo os
devidos cumprlmstos. Iniciou ressaltando o sentimento de solidariedade as famílias
enlutadas pediod a Deus conforto pra todas as famílias. Destacou e parabenizou
alguns eventos 4W participou na zona rural. Parabenizou a comunidade do Borges
pelo evento reallZo e por ter sido beneficiada com todas iluminarias assim solicitado
pelo mesmo atrás-de um Requerimento o qual agradeceu a gestão e o secretário por
ter atendido a sua solicitação. Lembrou a população com relação o Cadastramento
Ambiental Rural - CAR e também sobre a vacina da Febre Aftosa que está acabando o
prazo. O vereador Olivia Pinheiro fez uso da palavra, antes fazendo os devidos
cumprimentos. InIØou também compartilhando a todas as famílias enlutadas o seu
sentimento de sótidarledade nesse momento de perda e pediu a Deus confortou nessas
horas de tristeza. Somou com os demais colegas com relação ao sucesso da bodejama
que participou fla: localidade do Serrote Branco. Falou com relação a agropecuária do
município de Jaguaretama e disse que precisamos melhorar, precisamos mais de apoio
junto ao Sr. Prefeito para buscar melhoria nessa área, como também buscar apoio ao
homem do campo. Demonstrou a sua felicidade com relação a publicação da licitação
do Matadouro Público como também da estrada abaloada que vai passar por vários
assentamentos té%l ficar com o acesso rápido DestacOu todo o seu apoio ao protesto
dos caminhonélM.'O vereádor Rubéàs PInh&rn falou ue recebeu uma ligação de
. ..•
.ral ta1 0 qual ØtÇuiou o nobre Secretário no
uma senhora que môra na regiô do
iniciou do ano fflo sehtidó em qÚeo trnldlo od?1a'fazerpra transportar o seu
filho, onde o S*tário não pode fazér nda e o mesffi*í está indo de bicicleta para
escola Falouqi.MSabe que multas vezes os nobres coleas não gostam de assuntos
ãú
que trás aqui jt4iente com o seu colég Geosanam t.eito, onde são assuntos da
gestão de intér
das comunidades e quejamais deixaiia de explanar nessa Casa do
povo Falou umjuco com relação ao Saece Alfa de 1aguaretama de 2018, que
segundo o Secretábo esta a mil maravilhas, mas1 não é dá fdrma como ele diz, segundo
os dados colhI
pelo i€êina Perrianéhte de AvalTaãO da Educação Básica do
Ceará, Jaguarer
caíram 18 (dezoitO) prftos, no ettatto contínua com o nivel de
desempenho '
'- el. PediU ao SeeHci qUe infoi41se quats os motivos que
atribuíram para 3a queda desses itens Pediu tabem que o Secretário e sua equipe
possa pontua
1toreS que impactaíam 'pata 'esse rçsdado Falou que vai convocar
o Secretário
ção para compareceT a está Casa a nos explicar acerca desse
resultado Com
também com relação a manutenb dos ônibus. O vereador
Erivaldo BrIt , uso da palavra destacando o seu ap61 a luta dos camirihoneiros
Relatandõ a
mesmos nessa táriNUMaa Para )ostrar o Seu ato de apoio
ressaltou o poenfa do Bráutio Besa qu djz, O nobrecaminhoneiro carrega sua
saudade, da fa1ia, dos amigos deuem amd de verdilie Carrega seu sofrimento
segue em freit:icorta o vento, carea sua agonÏadUdoquéjá sentiu e ainda
'e
cabe
Brasil
em
sua
carroceria".
"Carrega mil soitiçõespra
todo
canto
que
for,
opção
pra
quem
sente
fome,
remédio
,
pra quem tem.v o, os livros da educação atende a popuiáo dia e noite e noite e dia
faz parte do - r 1 e ainda cabe 0- ' á 11 em sua cal+Ocena" Foi aparteado pelos
vereadores H Pinheiro e Fernando Antonio derlipnstrando seu apoio, os
quais se senterpresentados por todos os caminhoros O Lí
irefeito
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fez uso da pai!ía questionando o pronunciamento d co..
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quando diz que os colegas não gostam quando ele e o vereador Geosanam
Leitão trás cobçanças a esta Casa, onde esse questionamento é inverdade pelo
contrario nós da situação acolhemos as cobranças aqui trazidas. Ele talvez
incontente alnd chamou a minha pessoa de demagogo por apenas dizer que
se lançarem ufflprojeto de Lei pra diminuir o salário do vereador serei a favor.
Disse que demagogo é o vereador Rubens Pinheiro, onde sabemos da trajetória
do vereador na política de boa ou de ruim não e a sua pessoa que vai dizer.
Falou que as vezes analisando se Jaguaretama tivesse entregues em suas mãos
no seu grupo ~o com todo respeito que tem ao ex-prefeito Francijaime e o
vice - prefeito Jaime Renam não envolvendo eles, mas se tivesse nas mãos do
vereador Rubens como estaria o nosso município hoje? Falou que não vai mais
adiante. Disse mais uma vez que não é demagogo se o vereador tem a sua
pessoa como demagogo está pensando errado agora caso tem tenha um
projeto da natureza que foi citado e a minha pessoa disser que vota a favor é
demagogia acho que demagogia é o que nobre vereador faz. Queria que as
pessoas analisasse isso Se Jaguaretama tivesse no poder do grupo político do
vereador nós estávamos amarrado pra onça comer, onde quem teve a
oportunidade,, 00 fazer e não fez no dia que pega ele não vai Á fazer não. Falou
que o povo ,,#*,, está -com esse pensamento de . mudanças. O vereador
Fernando.An1io falou que é. favor de um prpjetodessa natureza porque
existem pes~ que acha que,;çoro o, dinheiro
ganhamos: somos ricos e
tendo o Projgtsanatweza.que$vê quemçanØidataria com um salário
mínimo paralhar para o povo..Q vereador R bens Pinheiro falou. que
lamenta o coIg,LJder não ter desembuchado o que ele tem a dizer da sua
pessoa e da;s,. farníIa..quat nufla.se;serviu.. ;polítiçatodos tem-seus
próprios ernp,dmentos. Falou, que. é servidor: pblico.'.nunca precisou de
política pra cokrra panela. nofogo.Mao.colega dizer que não é uma atitude
demagoga querer reduzir o subsídio do vereador , vossa excelência vá na
prefeitura e de'a o seus .venc4meitos. Disse novamente que essa atitude, é
demagogia . bar", O Líder voltou. .a se pronundafaiando que não está aqui
pelo salário nQigra se colega está ai sim está' demonstrando o seu interesse.
Rubens apartepu. perguntando o Líder, se sabe o quanele ganhar. O Líder do
Prefeito resndeu que não sabe. e não: quer nernsaber o quanto o colega
ganha por que
;não Identifica aDersonalãdade doioiegaeio que identifica é
o que o coleg&ésua personalidade .fraca. Disseque em . nenhum momento
falou mau da
lia do colega e sim relatei .exemplos políticos caso o vereador
Rubens, tive frente do poder. Disse aocoiega que; não julgue. .a
pe e . Iidadeos...outros pela pessoa. :.que: eist,;faIou que é uma pessoa
diferente do cega e se aparece esse projeto na casa era a . favor e., não
acha que issaémagogia. ,O, vereor.' benePheirOepavteou dizendo
que não acred1que os coIegas veEeadoresvão ecitir com um rojeto dessa
natureza. DissRWIkIer que ele faça oprojeto .0. iidør falou que
o projeto
possa existir cos,certeza é a favor sem medo e o colega Ru
primeiro
a vota contrai Sendo aparteado pelo, vereador. Rubens dize
colega

1)o.é Ev.iN'

coloque o projeto. Disse também que o colega é um demagogo. O líder do
Prefeito voltou com a palavra falando que o colega disse que o mesmo gosta
de fazer comparações, mas não sabe se os colegas conhecem o burro da venta
branca, o burro da venta branca é um burro que é muito arisco quando você
pensa que engana ele, ele já tem enganado todo mundo é um burro velaco.
Disse que compara o vereador a isso um burro da venta branca. O vereador
Rubens aparteou dizendo que seria bom o líder ir pagar os agiotas o qual está
devendo ainda da campanha. O líder voltou com a palavra dizendo que essa
denuncia não é do seu conhecimento. Disse ao colega já que o nobre vereador
Rubens chamou a sua pessoa de demagogo chama o colega vereador de
veiaco. Comentou sobre a indagação do vereador Geosanam Leitão acerca dos
medicamentos, onde foi resolvido 50% e o restante está sendo licitado. Falou
que na próxima Sessão a Sra. Secretária de Saúde vai está aqui nesta Casa
para mais esclarecimentos. Encerrou o seu questionamento com uma frase para
as famílias e os educadores do município de Jaguaretama. Em seguida a Sra.
Presidente colocou em discussão e votação as matérias que constam na ordem do
dia, que são; Emenda Modificativa n° 001/2018 Ao Regimento Interno da Câmara
Municipal de Jaguaretama, aprovada por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto
contra; Pareceres n°. s. 034, 035 e 036/18 de 28 de maio de 2018, das Comissões
permanentes, .ern face do Projeto de Lei n° 010 de 16/05/2018 do Executivo,
aprovados por unanimidade dos edis presentes; Mensagem n° 010/2018 do Executivo,
anexo ao Projeto de Lei n° 010/18 de 16 de maio de 2018, que Autoriza a
readequação salarial extensiva aos profissionais do Magistério do Município de
iaguaretama, aprovado por unanimidade dos edis presentes; Pareceres n°. s. 031,032
e 033/18 de 28 de maio de 2018, das Comissões permanente, em face do Projeto de
Lei no ou. de 18/05/2018 do Executivo, aprovados por unanimidade dos edis
presentes; Mensagem no 011/2018 do Executivo, anexo ao Projeto de Lei n° 011/18
de 18 de maio de 2018, Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente no âmbito do
Município de .Jaguaretama, aprovada por unanimidade dos edis presentes;
Requerimentos n°. s. 023 e 024/2018 do Legislativo, 28 de maio de 2018, aprovado
por unanimidade dos edis presentes. E como não houve, mais nada a tratar a Sra.
Presidentes deu por encerrada a presente Sessão e mandou que eu José Erivaldo
de Brito, 10 Secretário, lavrasse á presente ata que após lida, discutida e aprovada
vai assinada por mim e demais vereadores que desejarem. Jaguaretama, em 28 de
maio de 2018, 120 Anos de Emancipação Política do Município.

José Erivaldo de Brito

Ana Kelly Ferreira de Queiroz
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RESOLUÇÃO N°014/2018
O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, no uso de suas
8.080/90 e
competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais
8.142/90, e pela Lei Municipal n°. 429/91 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão
de atuação legitima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle
da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de
Jaguaretama, inclusive nos aspectos econômicos financeiros;
RESOLVE:
1 -Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
referente ao 2° Quadrimestre/2018
2— Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretarna Ata
Extraordinária 10/2018
E, 27 de Stembro de 2018.
-

Francisca\ÃIrlene Dantas e Silva
Secretária Municipal de Saúde

Carmen DoiouresImeida
Carmen ioloures Almeida
President9 do Canseho
d0
Presidente do Conselho Municipal de Saúde CPF: 058.793.703-30

Homologado: 27/09/2018
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ATA N 2 010/2018
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JAGUARETAMA - CMSJ.
Aos vinte sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito as
09h00m, se reuniram na sala de reuniões, sito à Rua Pedro Francisco de
Almeida, Bairro-Beira Rio de Jaguaretama as seguintes representações:
Secretaria Municipal de Saúde, Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de
Menezes, Secretaria Municipal de Educação, 03 Profissionais do Nível
Médio, 02 Profissional do Nível Superior, Igreja Católica Nossa Senhora da
Conceição, Associação Comunitária do Desterro, Associação Comunitária
José Francisco de Farias Nobre e senhor José Ozenir Bezerra Assessor
Contábil do Município. A senhora presidente Carmen Dolores Almeida
cumprimentou a todos os presentes, e fez a leitura da Pauta da Reunião. 1EXPEDIENTE INTERNO: A Presidente fez a leitura da Ata Anterior que após
lida foi colocada em apreciação e foi aprovada por unanimidade dos
conselheiros presentes. - A senhora secretária de saúde Airlene Dantas
cumprimentou 2 - DISCUSSÕES TEMÁTICAS- O conselheiro José Francisco
de Farias Nobre falou sobre o atendimento da Unidades Francisco Gomes
Pimenta. Que pegou uma ficha número 06 e como o médico ainda não
tinha chegado saiu um pouco já que mora em frente e podia ver a chegada
do médico. O médico chegou às oito horas e começou seu atendimento
normal, como tinha saído para ir a casa foi chamado neste intervalo e
como não estava na hora e que neste dia só foi atendido depois das 15
horas, pois a atendente falou que o mesmo tinha perdido sua vez, o
mesmo falou dos motivos e falou que era idoso e usava marca passo
sendo protegido por lei, mesmo assim foi deixado no final. O mesmo falou
que realmente tinha saído e como mora em frente não tinha problema em
esperar, só reclamou porque pegou a ficha pela manha e só no final da
tarde foi atendido. Falou que como conselheiro observa que isto acontece
com qualquer um mesmo sendo do grupo prioritário. Airlene respondeu
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que infelizmente nem todos tem bom senso, porque todo servidor publico
sabe que idoso é prioritário e amparado por lei e sobre as mudanças de
servidores para serviços mais adequados, pois tem servidores que não
gostam de gente e tem que locar estas pessoas que não tenham que
trabalhar com pessoas. Já fez várias reuniões, porém está sendo difícil
mudar hábitos adquiridos por motivo inclusive culturais. A secretária que
ia procurar resolver o problema. 3-ORDEM DO DIA: Apresentação da
Prestação de Contas do 22 quadrimestre /2018. O senhor Ozenir Bezerra
cumprimentou os presentes e iniciou a apresentação da Prestação de
Contas do 22 Quadrimestre /2018. Falou que elaborou um relatório
simples de fácil compreensão e distribuiu uma cópia para os conselheiros.
Iniciou falado sobre Receita Arrecadada R$ 10.099.440,84 que é o
resultado das receitas orçamentárias R$ 5.894.099.60, Receitas Extra
Orçamentárias R$ 962.785,13, Transferências da Secretaria de Finanças R$
3.242556,11, Receitas Correntes R$ 4.500.249,60 e Receitas de Capital R$
1.393.850,00. Explicou as dúvidas sobre receitas correntes e receitas de
capital. Apresentou as Especificações das Fontes de Receitas tirando todas
as dúvidas dos conselheiros. Passou a explicar sobre o Relatório das
Despesas da Secretaria de Saúde. Despesas R$8.638.780,17, Despesas
Correntes R$ 7.000.309,64, Despesas de Capital R$158.476,89 Despesas
Extra Orçamentárias R$1.479.993,64. Detalhamento das Despesas. O
senhor Ozenir apresentou a Natureza das Despesas e os valores
corespondentes a cada despesa, explicando com clareza os
questionamentos feitos pelos conselheiros. Após apresentar, falou sobre
os valores de Receitas x Despesas e o Superávit de R$1.460.660,67. Definiu
o que é Superávit e tirou as duvidas dos conselheiros presentes. E por fim
apresentou o demonstrativo de Aplicação Percentual da Saúde, que no
total foi aplicado 19,50% de recursos próprios e o superávit de aplicação
foi R$695.721,26. No final da sua apresentação respondeu as perguntas de
alguns conselheiros e se colocou a disposição para qualquer duvida na
contabilidade geral da saúde. A presidente colocou o pleito em votação
e o 22 Quadrimestre/2018, que foi aprovado por unanimidade dos

conselheiros presentes.como mais nada houve a tratar, ou discutir a
presidente Carmen Dolores Almeida deu por encerrada a reunião e para
constar lavro presente Ata que vai assinada por mim e pelos conselheiros
presentes. Eu, Maria da Conceição Gilberlania Bezerra Secretaria
executiva do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, em 27 de
Setembro
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaretama, referente ao
segundo período da Sessão Legislativa de 2018, da Legislatura de 2017-2020.
Em 21 de setembro do corrente ano, às 09h00min no Plenário Raimundo Clênio
Pinheiro Landim da Câmara Municipal, sito a Avenida Marilândia, reuniu-se 11
(onze) Vereadores sob a Presidência da Vereadora Ana KeHy Ferreira de
Queiroz, Vice - Presidente Vereador Francisco Helder Pinheiro Lemos,
10 Secretário vereador José Erivaldo de Brito e o 2 0 Secretário
vereador José Antônio Lopes Pereira. Constando também das seguintes
presenças: Edílson Nobre Carneiro, Fernando Antônio Freitas Ferreira, Francisco
Geosanan Saldanha Leitão, Francisco Olirio Pereira Pinheiro, José Vinícius
Bezerra Lima, Rodolfo Morais da Cunha e Rubens Glauco Pinheiro Costa.
Registrou a presença da Secretária de Saúde Airlene Dantas. Dando início a
Sessão a Sra. Presidente Solicitou do Senhor Secretário que fizesse a leitura
da ata anterior que após lida e discutida foi aprovada por todos. Em seguida,
por solicitação da Senhora Presidente o 10 Secretário passou a fazer a leitura das matérias em tramitação e as que constavam na Ordem do Dia que são;
Emenda Modificativa n° 001/2018 ao Projeto de Lei n° 004/2018, de 07. 05.
2018; Projeto de Lei no 004/2018 do Legislativo, 07 de maio de 2018, que
dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia
elétrica e água no município de Jaguaretama; Projeto de Lei n° 007/2018 do
Legislativo, 24 de agosto de 2018, Indica a denominação de miniposto de
saúde no município de Jaguaretama; Projeto de Lei n° 009/2018 do Legislativo,
31 de agosto de 2018, dispõe sobre a denominação de Unidade Básica de Apoio
à Saúde da Família; Projeto de Lei n° 010/2018 do Legislativo, 31 de agosto de
2018 dispõe sobre a denominação de Unidade Básica de Apoio à Saúde da
Família; Mensagem no 014/2018 do Executivo, anexo ao Projeto de Lei no
014/2018 que Institui o Auxílio - Musico da Banda de Musica Francisco
Bandeira; Mensagem n° 016/2018 do Executivo anexo ao Projeto de Lei no
016/2018 03 de setembro de 2018, Altera a Lei Municipal n° 950/2017; Projeto
de Indicação no 001/2018 do Legislativo, 11 de junho de 2018, dispõe sobre a
criação de um posto de saúde exclusive para o atendimento a mulher; Projeto
de Indicação no 002/2018 do Legislativo, 24 de agosto de 2018, Dispõe sobre a
criação de estágio remunerado aos estudantes da rede pública e particular de
ensino deste município o proporcionando aos jovens a oportunidade de melhor
se inserirem no mercado de trabalho; Projeto de Resolução n° 013/2018 do
Legislativo, 31 de agosto de 2018, dispõe sobre a denominação de logradouros,
prédios, equipamentos e monumentos públicos, no município de Jaguaretama;
Requerimento n° 037/2018 do Legislativo, 21 de setembro de 2018. Em
seguida a Sra. Presidente passou os trabalhos para o pequeno ex.1-diente
passando a palavra ao vereador Rubens Pinheiro o qual fez uso da
solidarizando com as famílias que perderam seus entes queridos
semana. Em seguida a Sra. Presidente passou os trabalhos par
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expediente passando a palavra ao vereador Rubens Pinheiro o qual fez uso
da mesma, antes fazendo os devidos cumprimentos, iniciou se solidarizando
com as famílias que perderam seus entes queridos em nome de Sebastiana
Alida Meio Rodrigues. O Líder do Prefeito fez uso do seu primeiro expediente
para se solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos durante a
semana. Aproveitou para informar o calendário de atendimento da secretária de
Agricultura nas comunidades rurais. Em seguida a Sra. Presidente passou os
trabalhos para o grande expediente passando a palavra ao vereador Rubens
Pinheiro que fez uso da mesma, comentando a respeito da situação da falta
de água para o homem do campo. Em seguida relato vários aspectos acerca
desse assunto. Indagou ao líder do prefeito sobre a paralisação do calçamento
da Rua Robson Machado de Lima? Outro assunto que queria saber do Líder a
respeito da reforma dos banheiros da Escola Claudio Oliveira. O vereador
Geosanan Leitão fez uso da palavra trazendo alguns reclames à casa
legislativa. Falou que foi procurado por pessoas reclamando da dificuldade que
estão tendo para conseguir a renovação da Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) e pediu que o homem do campo fosse mais assistido acerca desse
assunto. Outro assunto que se reportou foi a respeito da paralisação dos
asfaltos que estavam sendo feitos e a respeito também da obra que liga a zona
urbana ao Pólo Bezerra de Menezes. A Sra. Presidente fez uso da palavra
informando que se encontra no município o maquinário via DNOCS para a
perfuração de poços profundos na zona rural. Em seguida informou algumas
comunidades que foram beneficiadas. O vereador Erivaldo Brito fez uso da
palavra, antes fazendo seus devidos cumprimentos. Comentou de sua alegria
pela chegada desse maquinário no município para feitoria e realização de
escavação e instalação de poços profundos que amenizara o sofrimento do
homem do campo. Comentou que varias comunidades localizadas no município
de Jaguaretama estão sendo cobradas pela empresa ENEL taxas de iluminação
publica pelo o município Banabuiú. O vereador Olirio Pinheiro fez uso da
palavra, antes fazendo seus devidos cumprimentos. Solidarizou-se com as
famílias que perderam seus entes queridos. Ressaltou a sua preocupação com a
falta de água nas regiões. O vereador Fernando Ferreira fez suas
considerações iniciais e também solidarizou com as famílias enlutadas. Solicitou
do secretário Abílio o concerto de dois buracos localizados na Travessa Frade. O
vereador Helder Pinheiro fez uso da palavra se solidarizando com as famílias
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que perderam seus entes queridos. Iniciou parabenizando a secretaria de
Agricultura pelo-bom desempenho em seus trabalhos. Parabenizou também o
senhor Nairton pinheiro pela ação louvável implantando no município o projeto
chamado "Casa da Sopa" que tem por finalidade atender as pessoa mais
carentes. Em seguida o Sr. Francisco Raimundo de Freitas da co Á, nidade
Caiçara fez uso da tribuna livre para falar das dificuldades nas co
com r-.
ao do abastecimento de água. Frisou algumas ideias par
c
ri' aldo de Brito
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a situação. Em seguida a Sra. Secretária de Saúde Dra. Airlene Dantas fez
apresentações do Relatório do 20 Quadrimestre de forma detalhada as ações e
despesas financeiras do período de maio a agosto de 2018. O vereador José
Antônio fez uso da palavra comentando também acerca da problemática do
abastecimento de água nas comunidades. Parabenizou a todos que fizeram
parte do 10 encontro da pessoa com deficiência de Jaguaretama. O vereador
Rodolfo Cunha fez uso da palavra, antes fazendo os devidos cumprimentos.
Iniciou comentando sobre os Projetos de Lei N° 007/2018 e N° 009/2018 e
pediu que os colegas vereadores apresentassem uma conclusão referente aos
projetos apresentados. Em seguida vários vereadores debateram com assunto
abordado. O Líder do Prefeito fez uso da palavra respondendo algumas
indagações feitas pelos vereadores Rubens Glauco e Geosanan Leitão.
Esclareceu alguns detalhes. Finalizou pedindo que os eleitores Jaguaretameses
nessas eleições que se aproximam possam escolher os candidatos que
desempenha um bom trabalho no município de Jaguaretama. Em seguida a
Sra. Presidente colocou em discussão e votação as matérias que constam na
ordem do dia, que são; Emenda Modificativa n° 001/2018 ao Projeto de Lei no
014/2018, de 06. 08. 2018, aprovado por unanimidade por unanimidade dos
edis presentes; Pareceres n°. s. 049 e 050/2018 das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, aprovado por
unanimidade dos edis presentes; Mensagem n° 014/2018 do Executivo, anexo
ao Projeto de Lei n° 014/2018 que Institui o Auxílio - Musico da Banda de
Musica Francisco Bandeira, aprovado por unanimidade dos edis presentes. E
como não houve, mais nada a tratar deu por encerrada a presente Sessão e
mandou que eu José Erivaldo de Brito, l' Secretário, lavrasse á presente
ata que após lida, discutida e aprovada vai assinada por mim e demais
vereadores que desejarem. Jaguaretama, em 21 de setembro de 2018, 1530
Anos de Emancipação Política do Município.

José Erivaldo de Brito

Ana KeJIy Ferreira de Queiroz

Francisco Helder Pinheiro Lemos

Edilson Nobre

Carneirq->Vereador

Fernando Antônio Freitas Ferreira
Vereador

Francisco Geosanam Saldanha Leitão

Francisco Olírio Pereira Pinheiro

José Antônio Lopes Pereira

José Vinicius Bezerra
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Lima
Vereador

Rodolfo Morais da Cunha
Vereador

Rubens Glauco Pinheiro Costa
ereador
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RESOLUÇÃO N°. 003/2019
O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, no uso de suas competências e
atribuições conferidas pelas Leis Federais n°. 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei
Municipal n°. 429/91 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão de atuação
legitima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das
ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Jaguaretama, inclusive nos
aspectos econômicos financeiros.
RESOLVE:
1 - Aprovar Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de
Jaguaretama referente ao 30 Quadrimestre/2018.
2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama Ata Ordinária 01/2019
Jaguaret a- CE, 30 de Janeiro de 2019.

Francisc. Airlene Dantas e Silva
Secretária Municipal de Saúde
Homologado em 31/01/2019
Carmen Dolores Almeida

Carmen
MUndPaI de Saúde
CPF: 058393.703-30

Presidente do conselho Municipal de Saúde
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ATA 01/2019
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JAGUARETAMA - CMSJ.
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove as
09h00m, reuniram-se na sala de reunião do Centro de Atenção Psico
Social-CAPS, situado à Avenida Juarez de Queiroz Olímpio centro de
Jaguaretama as seguintes representações: Secretaria Municipal de Saúde,
Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes, 03 Profissionais do
Nível Médio, 01 Profissional do Nível Superior, Sindicato dos Trabalhadores
e trabalhadoras Rurais de Jaguaretama, Associação Comunitária dos
Produtores e Irrigantes do Reassentamento do Alagamar, Igreja Católica
Nossa Senhora da Conceição, Associação Comunitária Francisco Antonio
de Lemos, Associação Comunitária do Desterro, Associação Comunitária
Pedro Antonio da Silva, a Dra Luiza R. Ferreira Diniz, Coordenadora de
Vigilância em Saúde, o senhor José Ozenir Bezerra, Assessor CE
Contabilidade do município e a senhora Raimunete Oliveira Chaves
Ouvidora Municipal de Jaguaretama. A senhora presidente Carmen
Dolores Almeida cumprimentou a todos os presentes, e fez a leitura da
Pauta da Reunião. 1-EXPEDIENTE INTERNO: A Presidente justificou a
ausência da secretaria executiva do conselho e fez a leitura da Ata de
número 13/2018, que após lida foi colocada em apreciação e foi aprovada
por unanimidade dos conselheiros presentes. 2- INFORMES GERAIS: A Dra
Airlene Dantas, secretária de saúde, cumprimentou aos presentes e iniciou
sua fala fazendo referência as queixas e denúncias registradas na ata
13/2018, referentes ao profissional médico Rogério Galvão. Falou que
considerando o fato do mesmo ser profissional concursado e com
estabilidade, as denúncias precisam ser consistentes para respaldar a
abertura de processo administrativo contra o referido profissional.
Ressaltou que é de grande relevância registrar a queixa, que inclusive pode
ser anônima e colocada nos coletores que estão em locais públicos para
serem recolhidos pela Ouvidora Municipal, para gerar um relatório e ser
encaminhado aos gestores. Citou casos que foram resolvidos no ano de
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2017 e 2018 resultando em punições diversas, desde suspensão,
remanejamento e até demissão de servidor. Que a dinâmica de um
processo administrativo requer provas com base documentais que
comprovem a veracidade das denúncias. O conselheiro José Francisco
(Dedé) falou que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu pelo
pronto atendimento na Central de Regulação na marcação das consultas e
também em Russas para os locais de referência como a Policlínica e
cardiologista, só fez uma ressalva sobre o horário que coincidiu nos dois
atendimentos. Sugeriu ter o cuidado quando marcar as consultas observar
os horários, que no caso dele no houve problemas por ser prioridade e
usar o marca passo. A secretária explicou que pode levar a sugestão a
Central de regulação, mas lembrou de que os critérios são da central a
nível estadual por ocasião da liberação dos procedimentos especiais. 3DISCUSSOES TEMÁTICAS: A seguir a doutora Airlene Dantas, apresentou
os empenhos de compra de equipamentos que foram licitados com
valores maiores do que está no Plano Trabalho da proposta inicial n 2
11.285.246.000/1170-09 aprovado por este conselho. Que apesar do
Plano de Trabalho ter sido feito seguindo os trâmites legais como
pesquisas e comparações de valores alguns itens apresentaram pequenas
diferenças nas licitações, cuja diferença de valores será paga com recursos
próprios. Falou a reforma do Centro de Reabilitação já está sendo
concluído e como já recebeu 60% dos equipamentos pretende iniciar os
atendimentos ainda em março com os equipamentos existentes. O Centro
de Reabilitação vai funcionar com Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional. Sendo que inicialmente vai funcionar só com fisioterapia e
Fonoaudiologia. 4- ORDEM DO DIA: Apresentação da Prestação de Contas
da Secretaria Municipal de Jaguaretama referente ao
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Quadrimestre/2018. O senhor José Ozenir Bezerra Assessor de
Contabilidade de Jaguaretama, cumprimentou a todos e iniciou sua
apresentação com informações relevantes sobre Receita Arrecadada
R$15.292.989,47, como o próprio esta dizendo é a soma das receitas.
Receitas Orçamentárias é a receita pública do Tesouro Nacional que são
repassadas oriundas do dinheiro recolhido (impostos, taxas, contribuições
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e outras fontes de receitas) incorporadas ao patrimônio municipal,
R$8.245.741,06. Receitas Extra orça mentárias são aquelas que não fazem
parte do orçamento público (consignados em folha, retenção na fonte,
operação de crédito por antecipação de receita e outras. Estas entram
como receita porque são retidos nos cofres municipais, porem saem logo
para pagar as obrigações afins, como por exemplo os empréstimos em
filha, R$1.455.500,12. Transferências da Secretaria de Finanças, são
transferências constitucionais que no caso da saúde o teto obrigatório é de
15% da arrecadação no entanto sabemos que o repasse sempre é maior,
R$5.591.748,29. Receitas Correntes são as receitas destinadas à
manutenção das atividades municipais. Tais como, receitas tributárias,
patrimonial, agropecuárias, industrial, de serviços e outros, bem como as
provenientes de recursos financeiros, R$6.751.814,75. Receitas de Capital
são provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
(convênios , emendas constitucionais), operação de crédito, alienação de
bens, transferências de capital(no caso das emendas), R$1.495.000,00.
TOTAL DE ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ 8.245.741,06. TOTAL DA
RECEITA EXTRAORÇAM ENTÁRIA

R$1.455.500,12. TRANFERÊNCIAS DA

SECRETARIA DE FINANÇAS R$ 5.591.748,29. TOTAL DE ARRECADAÇÃO
GERAL 15.292.989,47. Ozenir Bezerra entregou a todos os conselheiros
um

Demonstrativo das

Despesas

por Subelemento e explicou

detalhamento especificando cada despesa. Informou que também está no
portal de transparência do município. As DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
somaram R$ 12.915.010,65. DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
R$2.384.879,15. TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$15.299.889,80. RECEITA X
DESPESES=RECEITASR$15.292.989,47/DESPESASR$15.299.889,80/ *DEFI
CIT —R$6.900,33 A seguir falou da aplicação nas Ações e Serviços Públicos
de Saúde constado na Emenda Constitucional n 2 29( IPTU,ISS,ITBI, IRRF,
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS, JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETORIA
DE IMPOSTO DE IMPOSTO E DAT, COTA-PARTE DO ITR, COTA-PARTE IPVA
COTA-PARTE DO ICMS, COTA-PARTE DO IPI, LEI COMPLEMENTAR N2
(87/96).

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS R$22.415.977,60.

VALOR A APLICAR (Art. 77CF) (15%) R$ 3.362.396,64. VALOR APLICADO

NEE

'.i

R$ 4.641.331,92. PERCENTUAL APLICADO 20,71%. SUPERÁVIT /DÉFICIT
DE APLICAÇÃO R$ 1.278.95,28. A seguir a Prestação de Contas da
Secretaria Municipal de Saúde referente ao 32 Quadrimestre! 2018 foi
colocada para apreciação e deliberaçã o dos conselheiros. O pleito
apresentado foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes.
A Dra Luiza Rubsthainer F. Diniz, falou sobre o Plano de Contingência de
Sarampo no Município e o Plano Municipal de Vigilância e Controle das
Arboviroses. Tendo em vista o surgimento de casos de Sarampo no Estado
e focos de infestações do mosquito Aedes Egipty no município, faze-se
necessário o planejamento de prevenção e combate para evitar o
surgimento de casos em nosso município. Falou que os Planos seguem o
mesmo padrão dos planos apresentados em anos anteriores. Os planos
foram colocados em apreciação e deliberação e foram aprovados por
unanimidade dos conselheiros presentes. E como mais nada houve a
tratar, ou discutir a presidente Carmen Dolores Almeida deu por encerrada
a reunião e para constar lavro a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos conselheiros presentes. Eu, Maria da Conceição Gilberlania Bezerra
Secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, em
30,de Janeiro de 2019..
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaretama, referente
2
ao segundo período da Sessão Legislativa de 2019, da Legislatura de
2017-2020. Em 01 de março do corrente ano, às 13h00min no Plenário
3
4
Raimundo Clênio Pinheiro Landim da Câmara Municipal, situada na
5
Avenida Marilándia, n° 81, altos. Presidida pelo vereador Francisco Olírio
6
Pereira Pinheiro, e presente na mesa, vereadorVice - Presidente José
7
Vinícius Bezerra Lima, 11 Secretário vereador José Erivaldo de Brito e o 20
8
Secretário vereador José Antônio Lopes Pereira. Constando também das
9
seguintes presenças: Ana Kelly Ferreira de Queiroz, Edílson Nobre Carneiro,
10
Fernando Antônio Freitas Ferreira, Francisco Geosanan Saldanha Leitão,
li.
Francisco Helder Pinheiro Lemos, Rubens Glauco Pinheiro Costa, ausente o
12
vereador Rodolfo Morais da cunha. Registrou a Presença da Secretária de
13
Saúde Airlene Dantas. O Sr. Presidente, iniciou a sessão com a invocação de
14
Deus, saudando todos os colegas vereadores, povo da plateia, funcionários da
15
casa e ouvintes da rádio emoções FM, solicitou que o Sr. Secretário fizesse a
16
leitura da ata anterior que após lida e discutida foi aprovada por todos.
17
Requisitou que o 10 Secretário realizasse a leitura das matérias em tramitação
18
que constam na Ordem do dia, que são; Emenda Modificativa n° 001/2018 ao
19
Projeto de Lei n° 004/2018, do legislativo de 07 de maio de 2018 o qual dispõe
20
sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e
21
água no Município de Jaguaretama, de autoria do vereador Erivaldo
22
Brito.Projeto de Lei n° 009/2019 do Executivo de 28 de fevereiro de 2019,
23
autoriza o poder Executivo a abrir, adicional ao vigente orçamento, o credito
24
especial, na forma que indica e dá outras providencias. Requerimento n°
25
020/2019 do Legislativo de 21 de fevereiro de 2019, que possa ser construída
26
no aterro sanitário uma cerca, sendo 60% de alvenaria e o restante com
27
estacas de concreto e arrame farpado, de autoria do vereador Rubens Pinheiro.
28
Ato da mesa diretora n° 002/2019 de 28 de fevereiro de 2019, Resolve decretar
29
Ponto Facultativo,04 e 06 de março de 2019, no âmbito do poder Legislativo
30
Municipal de Jaguaretama e dá outras providencias. Sequentemente o Sr
31
Presidente iniciou o primeiro expediente, facultando a palavra para o vereador
32
Rubens Pinheiro, que no ensejo cumprimentou a todos e se solidarizou-se
33
com as famílias enlutada. O vereador Fernando Ferreira cumprimentou a
34
todos se solidarizando com as famílias enlutada. Após o vereador Vinicius
Bezerra cumprimentou a todos e se solidarizou —se com as famílias enlutada,
35
36
parabenizou os aniversariantes do mês, comentou sobre as chuvas significantes
37
do mês de fevereiro e relatou sobre o carnaval dos filhos e amigos de
38
Jaguaretama. O vereador Erivaldo Brito se solidarizou com as famílias
39
enlutadas, parabenizou a secretaria de saúde pela belíssima campanha
40
realizada sobre a proteção no carnaval. Aa vereadora Ana Kelly cumprimentou
41
todos presentes e parabenizou a secretaria de assistência social pelos serviços
realizados com os idosos no município, o mesmo em local arejado e propicio.
42
43
Prosseguindo o vereador Jose Antônio cumprimentou a todos •-sentes,
44
parabenizou os aniversariantes do mês e solidarizou-se com .,,,s f. ílias
45
enlutadas. Nã tndo mas nenhum vereador para fazer us./ a p. avra o
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Sr.Presidente facultou os trabalhos para o segundo expediente. Passando-lhe
47
a palavra para a Nobre Secretária Airlene Dantas a qual fez os devidos
48
cumprimentos e apresentou o Relatório do 30 Quadrimestre de 2018, no
49
momento, foi apresentado todos os resultados de ações e serviços e dados
50
financeiros referentes ao período de setembro a dezembro de 2018. O vereador
51
Rubens Pinheiro se pronunciou indagando sobre o dinheiro do FUDEB, que se
52
encontra nos cofres públicos e será rateado para os professores em seis
53
parcelas, pedindo mais esclarecimentos a líder do Prefeito. No ensejo relatou
54
sobre os garis do município que se encontram sem tirarem férias,
55
responsabilizando a empresa contratada pelo município no qual os mesmo
56
prestam seus serviços, cobrando dos responsáveis as devidas providencias.
57
Notificou que o atendimento voltou ao hospital de Morada Nova para a
58
população de Jaguaretama. O vereador Geosanan Leitão fez uso da palavra
59
externando sua preocupação com relação ao programa hora de trator,
60
sugerindo que as associações permitissem todos os sócias usarem o programa,
61
dando ênfase a importância das chuvas registradas no município para os
62
agricultores. Relatou a problemática dos esgotos na sede, causando transtornos
63
à população nessa época de chuvas. O vereador Vínicius Lima, fez uso da
64
palavra recordando o projeto do executivo votado nessa casa, com relação ao
65
aumento concedido para as cinco categorias de funcionários do município, com
66
intuito de informar a população. Relatou sobre as sinalizações da avenida,
67
dando ênfase a sua importância e pedindo atenção da população para evitar
68
acidentes. Ainda em seu pronunciamento questionou sobre o pagamento dos
69
servidores do município, do ano de 2012, mês dezembro que ficou em aberto,
70
pedindo solução imediata. O vereador Helder Pinheiro fez uso da palavra
71
parabenizando o secretário de infraestrutura pela habilidade e agilidade nas
72
soluções dos problemas da sua secretaria. Sugeriu que o mesmo providenciasse
73
um mata-burro na estrada do Manoel Lopes, melhorando a viabilidade da
74
estrada, citou dois problemas preocupantes, ou seja, que merecem rápida
75
agilidade, tais como: O lixão, pois prejudica os produtores que moram vizinho,
76
ficando improdutivo para qualquer atividade e sobre os animais soltos no
77
município, pois estão ocasionando danos aos criadores, como mortalidade em
78
seus rebanhos. Dando continuidade o vereador Erivaldo Brito fez uso da
79
palavra parabenizando todos os aniversariantes do mês e a campanha de
80
sangue realizada no final de semana anterior. Prosseguiu seu pronunciamento
81
com informes de alta relevância para o município, como as manivas de
mandioca conseguida pela associação dos capriovinocultores, o calendário das
82
Bodejamas de 2019 e sobre uma palestra no PEC Nordeste 2019, no qual
83
tratará da experiência vivenciada na caprinocultura do nosso município.
84
Finalizou seu pronunciamento anunciando a audiência pública, com
85
86
tematransito em Jaguaretama que será em 05 de abril de 2019. Prosseguido o
mando
87
vereador Presidente Olirio Pinheiro fez uso da palavra
izando os
88
solidariedade para todas as famílias enlutadas, para
aliz.o da
aniversariantes do mês assim como a loja maçônica p
89
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campanha de sangue. Abordou sobre um desconto na conta de luz dos
91
produtores rurais do estado, sendo de grande valia esse subsidio para os
92
mesmos, questionou sobre a empresa da coleta de lixo no município, pedindo
93
providencias para os funcionários que possam desfrutar de todos os seus
94
direitos. Relatou da importância das associações programarem compras
95
conjuntas, diminuindo gastos para os associados, destacando associação Jaguar
96
leite que já realiza esse ato com sucesso. O vereador Jose Antônio fez uso da
97
palavra saudando todos presentes. Mencionou sobre o requerimento de sua
98
autoria, que seja concretizado afim de viabilizar a infraestrutura do município.
99
Comentou sobre a taxa de iluminação cobrada para a população, salientando
100
que os serviços ficam a desejar, e ressaltou sobre o crescimento do cemitério
101
que possa ser realizado. Em seguida a vereadora Ana Kelyfez uso da palavra,
102
comunicando que o programa hora de trator já iniciou no município, já
103
atendendo vários produtores, respeitando todos os critérios do programa.
104
Explicou sobre o rateio do FUDEB pode ser rateado se as despesas do 60% for
105
inferior a 60%, hoje estamos gastando mais de 70%. Nenhum município hoje
106
pode ratear, e sim antes poderia porque os gastos eram menores. Finalizou seu
107
pronunciamento parabenizando o secretario de saúde pelo fardamento dos
108
agentes de Ademias e o Prefeito Municipal pelo pagamento dos funcionários
109
realizado em dias. Não tendo mais nada a tratar o Sr. Presidente colocou em
110
discussão e votação as matérias que constam na ordem do dia, que são;
iii
Requerimento n° 020/2019 do Legislativo de 21 de fevereiro de 2019, que
112
possa ser construída no aterro sanitário uma cerca, sendo 60% de alvenaria e o
113
restante com estacas de concreto e arrame farpado, de autoria do vereador
114
Rubens Pinheiro, aprovado por unanimidade dos Edis presentes. Ato da mesa
115
diretora n° 002/2019 de 28 de fevereiro de 2019, Resolve decretar Ponto
116
Facultativo,04 e 06 de março de 2019, no âmbito do poder Legislativo Municipal
117
de Jaguaretama e dá outras providencias, aprovado por unanimidade dos Edis
118
presentes. Finalizou pedindo um minuto de silencio pelo falecimento de: Elinaldo
119
Ferreira de Jesus. Em seguida a Sr. Presidente deu-se por encerrada a
120
presente Sessão e determinou que, eu José Erivaldo de Brito, l
121
Secretário, lavrasse á presente ata que após lida, discutida e aprovada vai
122
assinada por mim e demais vereadores que desejarem. Jaguaretama, em 01 de
123
março de 2019, 1530 Ano de Emancipação Política do Município.
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