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Aos t「es dias do m台s de novembro de dois mil e dezenove po「 Volta das dez ho「as e quinze
minutos da manha, deu inicio a sessao ordinaria. Ve棚Cando a existencia de qu6「um po「

meio do [ivro de p「esen9a, auSenteS OS Vereado「es Ant6nio de Padua, Ped「O Martins e
Eliziana A「「uda, O Vereador‑PreSidente Jose Pe「eira OIiveira pediu para que o prlmeI「O‑

SeCretario傭zesse a leitura da ata da sessao anterior, aP6s圃a, foi posta em votaeao,
Sendo a mesma aprovada po「 todos os edis presentes. Nao havendo materias a se「em
lidas no expediente do dia, foj dado inicio as orat6「ias. Iniciando seu discu「SO, O Vereador

Paulo A「a叫O desejou bom dia aos p「esentes e aos que assistiam via 「ede social, Pediu que
O P「eSidente da mesa di「eto「a contatasse o chefe do instituto de p「evidencia pr6pria do

municipio, tendo em vista que sua i「ma encontra‑Se doente e o mesmo mandou recado
Pa「a que eIa ap「esentasse um atestado do douto「 Alexand「e caso quisesse 「ecebe「 seus

PrOVentoS de fo「ma integ「aし

Destacou que as consunas sao ca「as e que e置a nao

COnSegul「la mante「 Suas neCeSSidades basicas caso pagasse uma consulta particu[a「, falou

ainda que assim como ela, ha indmeros funcion釦os. RessaIta que o municipio regrediu e

Seque「 POSSui uma junta medica pa「a avaliar a situa9aO de sa心de de seus funcion釦OS. Se
mostrou indignado e inconformado com o possivel recebimento de recursos軸ancei「OS do

Programa boIsa famiIia po「 pa巾e de mulher de secre鮭帥O e at6 de professo「es, e ainda
afirmou que seriam penalizados caso fossem denunciados, Po巾uou que cabe a gestao
avaIia「 essas den心ncias e apura「 as irregula「idades, COnCluiu des句ando uma excelente

tarde a todos. Ao faze「 uso da palavra, O Ve「eador Cicero Be「nardo des句Ou bom dia aos

PreSenteS e a tOdos aqueIes que assistiam a sessao via rede social, disse ser preocupante
a faIa do ve「eador PauIo Aradjo, tendo em vista que h鉦ndme「as pessoas doentes sem
COndie6es de trabaIhar e o municipio aIega nao possui「 recu「SOS軸anceiros pa「a cont「atar

a junta medita. Ressaltou que o gestor poderia designar o medi∞ da Estrat6gia de Sa的e
da Fam冊a e paga「 aiguma g「atificaeao. A[ertou os edis sobre a existencia de divida
m掴Onaria parce書ada peia prefeitu「a municipal junto ao instituto de previdencia social e

questionou o que o gestor te「ia feito com tais 「ecu「SOS. Frisa que as ob「as 「ealizadas no

municipio sao custeadas com recursos fede「ais e que isso e lamentavel, POis aIgumas
da「iam para ser 「ealizadas com recu「sos p「6p「ios. Enfocou que solicitou ao p「esidente da
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mesa diretora uma ce舶Iao com informac6es de servidores de cargos comissionados que
nao prestam os servieos pa「a os quais fo「am designados, Citou varios casos, ent「e OS

quais, O CargO de chefe de abastecimento de agua de uma comunidade 「u「aI, Onde sequer
existe agua. Pontuou ainda que solicita「a uma decIa「aeao ao presidente da mesa diretora

com embasamento IegaI sobre a comprovae§o com gastos de combustiveis nos anos de
2015 e 2016, POis nao i「ia responder ao minist6「io pdblico, a9aO de aousaeao caluniosa,

ence「「Ou Seu P「OnunCiamento desejando um 6timo軒m de semana a todos e pediu que
fosse 「egist「ado em ata seu pedido de c6pia das atas das duas t胴mas sess6es, aSSim
COmO do prQjeto de lei no 17A2019, Ao fazer uso da palavra, O Vereador Jose Roge「io

desejou bom dia a todos os presentes e se refe「iu ao pagamento do prog「ama boIsa

fam冊a, Citando que o prog「ama e di「ecionado as fam輔as que nao possuem renda,
destacou e comentou a publica辞o em 「ede sociaI de um cidadao da zona 「u「al e afi「mou
Se「 importante quem acusasse te「 p「ovas de tudo que e falado。 A師ma que o servido「
deve「ia p「OCu「a「 O PreSidente do instituto de p「evidencia do municipio antes de esta「

acreditando em conversa de terceiros. Ressa船que todas as pessoas que estao em
CargOS COmissionados es略O legalmente, tendo em vista a exis胎ncia de lei para tal,

COnC置uiu e agradeceu. O vereado「 PauIo A隠郎O Pediu a palavra e cfrou o nome da pessoa
que havia reclamado do posicionamento do presidente do ins請uto de previdencia do
municipio ‑ O qual teria enviado um recado a servido「a que se encontrava doente. Ao faze「

uso da paIav「a, O Ve「eador KeIson Batista des句Ou bom dia a todos os presentes e aos que
assistiam a sessさO Via rede social, reSSalta que seu discurso seria direcionado apenas o

m合s alusivo a p「even?aO do cancer de p「6stata, nO entantO, abo「da「a sobre o p「Og「ama
boIsa fam冊a e sobre os atestados m色dicos e afastamento de suas atividades laborais,
Destacou que o programa boIsa familia possui c「it6rios de elegib航dade, COmO a renda per
CaPta, e que OS beneffcios basico e var治vel dependeriam do totaI de pessoas na residencia

e levava em conside「aeao a faixa etaria de c「ianeas e adolescente, falou ainda sobre a
responsabiiizaeao civil e criminalmente dos beneficia「ios que p「estavam declara96es falsas

e destacou a existencia de dispositivo no cadast「o dnico pa「a p「Og「amaS SOCiais do
gove「no federaI em que estes atestavam conhecimento das penalidades a serem sof「idas

em caso do fo「necimento de dados faIsos, Disse ainda que o cadastro e anico e quaIquer
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PeSSOa POde「ia se inscrever independente de renda, tendo em vista se「 usado pa「a todos

OS PrOgramaS SOCiais do gove「no federaI, Citou aIguns dos p「Og「amaS que uSam O Cadunico
COmO base pa「a bene軒Cia「 OS Cidadaos. Quanto ao afastamento do servido「 p心blico de
SuaS atividades laborais em caso de doen9a, afirma ser necesst緬O e PrimordiaI a

apresenta9aO de atestado m6dico especialista na porbIematica apresentada para que
Pudesse 「eceber seus p「oventos de forma integral e sem so什e「 nenhuma penalidade como
desconto em seus 「endimentos mensais, f「isando que as leis brasilei「as dispunham sob「e.

Pa「abenizou a sec「et各「ia de sa心de po「 esta「 p「oporcionando aos homens do Dist「ito de
Sao Sebas鵬O e OutraS COmunidades a 「ealiza9aO de exame p「eventivo de cancer de
P「6stata事mOstrOu‑Se Su「PreSO e fdiz pe置o comparecimento em massa do pubIieo・alvo,
「essaItou a relevancia das campanhas de conscientizacao diante da queb「a da cultu「a do
machismo ainda presente na sociedade concIuiu jus珊cando a ausencia dos vereadores

Pedro Ma軸ns e Ant8nio de Padua e des匂ando um 6timo fim de semana a todos. O
Vereado「presidente pontuou que o ve「eado「 KeIson Batista ja havia feitos alguns
esclarecimentos sobre o que fora soIicitado peIo vereado「 PauIo Aradjo,nO entantO,

SOIicitaria info「ma96es po「 Parfe do presidente do instituto de previdencia do municfpio e

Ve輔Cando que nao havia mais nada a t「ata「章ence「rOu a SeSSaO Ordin釦a e lav「Ou‑Se a ata
que vai assinada pelo vereadoトPreSidente, Pe10 Vereado卜SeCretきirio e demais vereado晦S

que assim o queiram. Pode「 LegisIativo do Municipio de Cacimbas, Estado da Pa「aiba, em

03 de novemb「o de 2019 as lO:55 ho「as.
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