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ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

 

Ata da Quarta Sessão Ordinária Itinerante da Câmara Municipal de Trairão. Primeiro 
Período Legislativo da Primeira Legislatura do ano dois mil e dezoito (2018). Aos dois dias 
do mês de Março, do corrente ano, realizada no Distrito de Bela Vista do Caracol, no 
Município de Trairão, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder 
Legislativo Municipal, às dez horas e quinze minutos, no salão Paroquial da Igreja Católica, 
sob a Presidência do Vereador Cleiton Guimarães Melo, Vice-presidente a Vereadora 
Elzimar Ramos Farias, Primeiro Secretário o Vereador Ariston Gonçalves, e Segundo 
Secretário o Vereador José Sabino Clementino Silva. O Presidente, invocando o preceito 
regimental, declarou aberta a sessão, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a 
chamada dos vereadores: José Sabino Clementino Silva, João Natanael Silva Sousa, 
Valdonês José Souza Guimarães, Luiz José Riffel, Frank Sousa da Silva, Élio Alves 
de Barros, José Ferrari, José Odair Pereira Matos, Ariston Gonçalves, Elzimar Ramos 
de Farias e Cleito Guimarães Melo. Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador João 
Natanael Silva Sousa, efetuasse um trecho da Bíblia Sagrada. Logo em seguida usou a 
palavra o Senhor Antônio Camargo que iniciou falando que Caracol já pode sim, ter uma 
Subprefeitura, disse ainda que o mesmo já fez esse projeto para se implantar a 
Subprefeitura, no Distrito de Caracol, mais que nunca foi procurado pelas autoridades, para 
que a coisa acontecesse. Falou ainda que no Caracol não tem Agencia dos Correios, não 
tem Banco, e que se a população quiser fazer algum serviço bancário tem que se deslocar 
a Itaituba. Falou ainda sobre o Cemitério, a infraestrutura que tanto se promete e nada se 
faz, diz que tudo isso se explica pela distância que a Comunidade tem do Poder Público. 
Falou também que a ambulância quebrou por falta de manutenção, que custava duzentos 
reais, e que hoje para conserta-la tem um custo de dez mil reais. Falou ainda sobre a 
implantação de uma unidade do conselho tutelar no Distrito de Caracol, pois se sente 
preocupado com os jovens, pois os bares estão cheio de menores. Falou ainda sobre a 
segurança, pois os policias com apenas uma viatura, não dão conta de fazer a segurança, 
de Caracol até o Arurí. Pediu ainda ajuda aos vereadores para lhe ajudar na emancipação 
do Distrito de Caracol, pois só assim irá acabar com esse sofrimento. Com a palavra a 
Professora Tatiane Bruch que parabenizou o vereador Ariston Gonsalves pela iniciativa da 
Sessão Itinerante em Caracol. Falou ainda sobre a Educação, onde agradeceu a 
Professora Vilma Teixeira, pelo apoio que tem dado a Comunidade e também nas Escolas. 
Disse também que o papel do vereador é fiscalizar, mais que se o mesmo estiver ligado e 
amarrado ao Prefeito, essa fiscalização nunca irá acontecer, e que não tem como defender 
o povo. Falou ainda que o povo está sem opção, ou denúncia, ou o povo estará á beira de 
um caos total da sociedade. Falou também que já se passou um ano e três meses de 
mandato, e o que tem em Caracol é apenas uma caçamba de lixo. Falou ainda que não 
adianta fazer requerimento, pois o Executivo não irá realizar a obra, a prova disto é Caracol 
veja a situação como se encontra. Dirigindo-se ao líder do governo, vereador José Ferrari, 
perguntou o que aconteceu com o concurso público, onde a Casa de Lei acatou, pois 70% 
dos Educadores são contratados. Falou também o que aconteceu com o recurso da caixa 
d’água, Falou também sobre o Posto de Saúde Planalto, que nada foi resolvido, Dirigindo-
se a Comissão de Educação, o porquê dos professores não terem sua licença premio, pois 
segundas informações ela já está na forma da lei acentuada. Pediu ainda para a Comissão 
de Educação resolva essa situação. Falou ainda a respeito da reforma das Escolas, de 
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imediato da Escola José Megale. Solicitou também a manutenção das vicinais trinta e um, 
pois as crianças estão em situação de risco, pois a Água do aeroporto está desaguando na 
rua da vicinal. Falou ainda que o MEC diz, que todo Professor para está em sala de aula 
tem que ter o nível superior, e a mesma diz o que adiantou passar  ficar cinco anos na 
faculdade, e ser contratado com nível médio, e ainda com a quebra de contrato. Com a 
palavra a Professora Solange Pereira Sousa que cumprimentou os vereadores e publico 
presente desejando um bom dia a todos. Iniciou falando que na Educação na Saúde, se 
encontra do mesmo jeito quando o Município foi fundado, pois não tem um reparo nem 
reforma se quer, disse também que nunca viu um vereador dentro de uma escola e nem no 
Posto de Saúde cobrando melhorias para a população. Disse ainda que o Município está 
acabado, e que tem vereadores que não estão fazendo o seu papel de cobrar do prefeito, 
porque tem funcionários trabalhando na Prefeitura, pediu ainda para que o vereador 
fiscalize mais, pois foram eleitos para defender o direito da população. Falou também sobre 
a água onde no mês de setembro, os mesmo podem conferir as condições de como as 
crianças bebem aquela água. Disse ainda que dês de quando a Escola José Megale foi 
construída nunca teve reforma. Disse também que tem muitos vereadores que não cobra e 
não fiscaliza o prefeito, porque tem até quatro pessoas trabalhando na Prefeitura, e que 
isso é ilegal. Falou ainda a respeito da ambulância que não tem ar-condicionado, e que 
quebrou por falta de manutenção. Falou também da limpeza do cemitério, onde achava que 
era Prefeitura que fazia, mais não, quem faz é o Senhor Valério, e que com isso se sente 
envergonhada com essa situação. Pediu mais uma vez aos vereadores que fiscalize mais 
e cobrem mais do Executivo, melhorias para toda a população. Com a palavra a senhora 
Elis Matias de Sousa Iniciou solicitando aos vereadores para verificar a questão da Escola 
José Megale, pois algumas pessoas falam em grupo que a mesma é Estadual, mais que 
na verdade a Escola não é, e que só levou esse nome porque na época o prefeito era 
Ademar Baú, onde foi construída a Escola Jose Megale, no ano de dois mil e sete (2007), 
e que não existia documento no Estado. Solicitou mais uma vez aos vereadores para que 
os ajudem a fazer a doação do terreno para o Estado. Pois do jeito que se encontra o 
Estado não pode fazer nada por essa Escola. Falou ainda sobre o transporte escolar, onde 
nos ônibus não tem ar condicionado, e que os alunos chegam todos suados, e pede aos 
vereadores para que resolva essa situação, pois os alunos não aquentam mais tanto 
sofrimento, disse ainda que tem crianças vindas da Comunidade Vale do Tapajós a pé, 
para estudar no Arurí, por falta de transporte escolar. Solicitou ainda aos vereadores à 
compra de um motor de luz para a Escola José Megale, pois quando falta energia da Rede 
Celpa, os alunos ficam sem aula. Falou a respeito da de uma PC onde foi procurada por 
alguns agricultores, onde os mesmo não tão tendo condições de pagar a hora do operador 
que são trezentos reais, e que a Prefeitura entrou com o combustível e que ajuda da mesma 
é apenas de quatro horas, e o colono tem que pagar duzentos e vinte reais. Solicitou aos 
vereadores para conversar com o Prefeito e resolver essa situação. Com a palavra a Aluna 
do Ensino Médio Emily Gonsalves, iniciou falando a respeito da Escola José Megale, onde 
solicitou Dos vereadores, mais apoio e comprometimento, pois a aluna, diz que na Escola 
está faltando tudo, desde mantimentos para a merenda, até a iluminação básica, disse 
ainda que não deveria ter importância se a escola é estadual ou municipal para que a 
mesma recebesse ajuda, o que deveria importar é que é uma escola, que há alunos 
estudando e que precisam ser vistos como cidadãos. Falou ainda, que há colegas que vem 
de comunidades para estudar em Caracol, que saem cedo de suas casas e muitas vezes 
têm acontecido de chegarem até a escola e terem de retornar por, não ter energia. Afirmou 
tudo isso ser um grande descaso e solicitou a ajuda dos vereadores, que estão para 
investigar, que investiguem que cobrem do prefeito, pois a escola é a base e os alunos de 
Caracol estão abandonados, solicitou dos vereadores. O Presidente passou a palavra para 
a vereadora Elzimar Ramos Farias, que cumprimentou a todos os presentes e demonstrou 
sua grande satisfação por está Sessão estar acontecendo em Caracol. Continuando, falou 
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que está sempre em Caracol, e que todas as vezes que algum problema lhe foi repassado, 
que a mesma sempre esteve disponível a ajudar. Disse ainda que já esteve algumas vezes 
na Escola José Megale, que está a par dos acontecimentos, que a própria, através de 
requerimentos, já solicitou várias vezes um motor de luz para a escola, Convidou os colegas 
vereadores para se unirem e buscar a legalidade da escola, pois a mesma é uma extensão 
da escola Everaldo Martins, e devido a isto está total descaso. Falou ainda que a prefeitura 
dispõe de três motores, que um deles está emprestado para uso particular, quando deveria 
estar atendendo as necessidades da Escola. Falou também dos maus tratos no transporte 
escolar, aonde alguns alunos vêm em pé ou uns nos colos dos outros devido à 
superlotação, enfrentando a poeira, pois o ônibus não tem ar condicionado e se obrigam a 
abrir as janelas devido ao calor. Continuando, falou também sobre a visita de técnicos da 
Saúde Estadual às comunidades, onde os mesmos falaram que serão fechados dois postos 
de saúde que ficam entre as comunidades de Santa Luzia, Três Bueiras e Vila Planalto, e 
será criado um Centro de Saúde em uma dessas comunidades. Disse também que serão 
contratados mais dois Médicos para dar maior suporte a Saúde do Munícipio. Com a 
palavra o vereador Elio de Barros, dizendo que o papel do vereador é sim, fiscalizar, e isso 
é o que sempre fez durante o seu mandato. Disse ainda que Caracol ganhou três km de 
asfalto, onde já foi feito a medição das ruas que irá ser asfaltada. Falou também que sempre 
brigou por bem feitorias para o Distrito de Caracol, e que sempre visitou as Escolas, onde 
solicitou a Secretária de Educação para que fosse colocado Central de ar e ventiladores, 
em algumas salas de aula, afirma que isso foi solucionado mediante ao seu pedido. Disse 
ainda que vereador não faz obras, quem faz é o Executivo. Falou também sobre a Energia, 
onde conseguiram juntamente com o Prefeito e o vereador José Ferrari para algumas 
vicinais, vinte quatro, vinte e cinco, vinte e nove, trinta e um, trinta e cinco, e trinta e sete, e 
as outras em abril já serão dadas entrada, para que sejam contempladas. Com a palavra o 
vereador Luiz José Riffel, inicia falando que deveria ser feito sessões itinerantes em todas 
as comunidades para ver de perto as necessidades do povo, e ouvir suas queixas. 
Agradeceu o trabalho da Secretária de Educação e também de Saúde. Falou ainda, que a 
história do município só irá mudar, quando houver arrecadação, pois o fundo de 
participação do município não é suficiente para arcar com as necessidades de município 
tão grande. O mesmo diz se entristecer quando vê alguém falando mal de vereador, pois o 
mesmo cumpre com o seu papel, e cobra sim. Falou também a respeito da denúncia das 
licitações onde o mesmo votou contra pela forma como estava sendo feita. Com a palavra, 
o vereador Ariston Gonçalves, residente em Caracol, fala que está agora neste Distrito 
para somar junto ao povo. Disse ainda desejar muito a presença do Prefeito neste 
momento, para que o mesmo pudesse ouvir de perto as queixas e reivindicações do povo, 
infelizmente, neste mandato atual, não teve a oportunidade de ver nenhuma vez o Prefeito 
na Câmara de Vereadores, diz ainda que o mesmo deveria ser mais participativo, e 
conhecer a realidade da população. Continuando falou que esteve reunido com 
comunitários das vicinais vinte e oito, comunidade esta, segundo ele, abandonada, devido 
precariedade das estradas, diz ainda que a comunidade não tem energia elétrica e 
provavelmente não irá ter tão cedo devido ao difícil acesso. Falou ainda que esteve também 
reunido com comunitários da Vicinal Trinta e Um, e os mesmo afirma ter ouvido a promessa 
do Prefeito, ainda em palanque de que iria estar disponível uma PC para escavar tanques 
para a criação de peixes. Segundo o vereador Ariston, esta PC não existir no município, e 
esta foi apenas uma conversa lançada sem saber ao certo onde irá chegar. Falou também 
da queixa de um comunitário da Vicinal Vinte e Nove, que mais de cento e cinquenta pais 
de família estão impedidos de ter seu ganho pão, pois os mesmos estão com onze 
caminhões de carregados de madeiras na vicinal, e os mesmo não conseguem chegar até 
as Serrarias devido à precariedade daquelas estradas. Com o uso da palavra, o vereador 
José Ferrari, falou sobre os problemas da comunidade de Caracol, que os mesmos vêm 
de longa data, não está para defender o prefeito, mas afirma que estas situações não são 
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desta gestão. Falou ainda a respeito da Escola José Megale, que a prefeitura não tem 
legalidade para investir verbas da prefeitura na escola, uma vez que a mesma não é 
legalizada, e só seria legalizada, caso um Deputado fizesse uma emenda para a prefeitura 
e legalizar a situação da documentação da escola.  Parabenizou a aluna Emilly, pela 
coragem em reivindicar seus direitos, disse não saber da falta de aula por não ter motor, 
mas que esta situação será levada ao prefeito e ele irá solucionar. Falou também a respeito 
da PC, que realmente o município não disponibiliza de uma, mas que há promessa do 
Ministro Helder Barbalho de conseguir uma PC para o Município. Fala ainda a respeito de 
cinco agências do SICREDI disponibilizadas para o Município de Trairão e que uma delas 
segundo o Prefeito será instalada na Comunidade de Caracol. Com a palavra o vereador 
Frank Sousa da Silva Iniciou falando sobre a Educação, onde parabenizou a aluna do 
Ensino Médio Emily pela coragem e atitudes de reivindicar os seus diretos. Falou ainda que 
o mesmo irá levar essa reivindicação ha secretária de Educação, para que a mesma resolva 
essa situação. Falou também sobre o problema da ambulância, onde em conversa com a 
enfermeira responsável lhe informou do que estava acontecendo, e parabeniza o vereador 
Elio Alves de Barros, por ter cedido seu carro para carregar os doentes, e que irá cobrar 
do prefeito para que resolva essa situação da ambulância. Falou ainda sobre o transporte 
Escolar onde não está muito bom, devido o grande número de aluno, que aumenta a cada 
ano, mais que o mesmo acredita na competência e responsabilidade da Secretária de 
Educação com o Município, que irá com certeza fazer o projeto e solucionar o problema. 
Disse ainda que seu papel como vereador sempre fez, que é cobrar e fiscalizar. 
Parabenizou a Secretária de Promoção Social Marcia pelo ótimo trabalho que vem 
desempenhando aqui no município. Falou ainda que o Prefeito tem que ouvir mais as 
comunidades, e ser mais participativo com o povo, para poder saber as necessidades do 
município. Falou também sobre o orçamento onde foi elaborado ouvindo os moradores das 
comunidades, e para o Distrito de Caracol foi colocado no orçamento torre de celular, 
ginásio, reforma de Escola, praça, tudo que o prefeito sonhar em fazer, vai está no 
orçamento. Com a palavra o vereador José Odair Pereira Matos iniciou parabenizando as 
Professoras Tatiani e Solange, Senhora Elis e aluna Emily, e Senhor Antônio Camargo pela 
atitude, de reivindicar os direitos da população de Caracol. Disse ainda que o mesmo irá 
levar essas reivindicações até o prefeito, para que tome as devidas providências. Falou 
ainda que muitos Requerimentos já foram atendidos sim pelo prefeito, exemplo disso foi a 
Transpimental que se encontrava em péssimas condições, e que hoje graças ao seu 
requerimento, a estrada se encontra em boas condições para trafegar. Parabenizou a 
Secretária de Saúde e também o vereador Ariston Gonçalves, por terem conseguido um 
fisioterapeuta para Posto de Saúde de Caracol. Disse também que o mesmo está 
disponível, para ajudar a população no que for preciso. Falou ainda sobre a denúncia das 
licitações da Prefeitura Municipal, onde a comissão oficializou todos os denunciados a 
comparecer na Câmara para maior esclarecimento, onde a Comissão ouviu as oito e meia 
o pregoeiro da Prefeitura, Senhor Deivide Cruz, em seguida estava marcado para as dez 
horas a comissão ouvir senhor que fez a denúncia, mas não compareceu. Disse ainda que 
o trabalho da comissão está sendo feito, e que irão da o parecer, e que ainda não finalizou, 
e se há alguém dizendo que está arquivada a denúncia, é mentira. Com a palavra, o 
vereador José Sabino Clementino da silva, falou que não é vereador de prefeito, e sim 
vereador do povo, que foi eleito pelo povo, para defender o povo, disse ainda que o povo 
tem todo o direito de cobrar sim dos vereadores para que os mesmos cumpram com seus 
deveres. Falou ainda, dirigindo-se as professoras Solange e Tatiani Bruch, que o mesmo 
não tem funcionário na prefeitura, porque é oposição ao grupo do prefeito, e é vereador do 
povo e não se enquadra na denúncia que fizeram. Afirmou mais uma vez não ter nenhum 
funcionário seu na prefeitura. Dirigindo-se a aluna Emilly, parabenizou-a pela coragem, por 
ter usado a tribuna e reivindicado seus direito, e que agora caberá ao prefeito tomar as 
devidas providências, afirmou ainda que foram enviados vários requerimentos e que não 
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foram atendidos pelo prefeito. Com a palavra o vereador Valdonêz José Sousa 
Guimarães que falou sobre o motor de Energia para a Escola José Megale, onde o mesmo 
esteve em conversa com o prefeito juntamente com o vareador José Ferrari, e também o 
vereador José Odair Pereira Matos, onde o prefeito assumiu um compromisso, que 
provavelmente semana que vem este motor já estaria na Escola José Megale. Parabenizou 
a secretária de Saúde pelo ótimo trabalho que vem fazendo no município. Falou ainda que 
no mandato passado esteve em Brasília juntamente com o vereador João Natanael Silva 
Sousa, e que através de uma emenda do ex Deputado Federal Dudimar Paxiúba, 
conseguiram mais de trezentos mil reais em equipamentos hospitalares, foi conseguido 
também um micro ônibus. Disse ainda que o mesmo esteve em Belém juntamente com o 
vereador Luiz José Riffel, e o vereador Presidente Cleiton Guimarães Melo, onde 
conseguiram uma ambulância com o Deputado Eraldo Pimenta. Falou também que na 
época que era Presidente da Câmara, o mesmo solicitou através de oficio ao Governo do 
Estado, uma Agência do Banpará aqui no Município, e com a ajuda do Deputado Estadual 
Hilton Aguiar graças a Deus já está funcionando em nossa cidade. Com a palavra o 
vereador João Natanael Silva Sousa, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a 
presença das secretárias de Saúde, Promoção Social, e de Meio Ambiente. Parabenizou a 
fala das Professoras Tatiany Bruch  e Solange, a Senhora Elis e Antônio Camargo, e da 
Aluna Emily, que trouxeram todos os problemas do Distrito de Caracol, e diz ainda que isso 
não fique só aqui, que possa ser acompanhado o trabalho dos vereadores, e também da 
administração, para que sejam executados os problemas. Falou também que está entrando 
dois Requerimentos seu, um voltado para a Escola José Megale, e outro para atender os 
alunos que estão concluindo o Ensino Médio, que vai ter a possibilidade de fazer o pré 
vestibular solidário e ingressar em uma instituição pública.  Algo que o mesmo luta ha muito 
tempo, mais que não ver esforço por parte da administração. Falou ainda sobre a licença 
prémio, onde está aprovada pelo RJU, e o que está faltando é o funcionário requerer, falta 
diálogo, e que se a instituição não atender, tem que ser penalizada, solicitou a Professora 
Tatiany Bruch, para que leve a demanda até a Comissão de Educação, onde o vereador é 
presidente, para poder fazer um processo de investigação, para ver o que está 
acontecendo. Falou ainda de outra denúncia que o mesmo ouviu na Escola, de pessoas 
que estão lotadas, onde são solicitados diplomas de conclusão do Ensino Superior, mais 
seus vencimentos são como Ensino Médio, e que a Comissão vai está analisando, para 
que tenha um esclarecimento por parte da Secretária de Educação. Falou também que o 
Poder Legislativo está de portas abertas para qualquer cidadão do município, para receber 
suas demandas e denúncias, e que possam procurar as comissões permanentes de cada 
setor. Falou a respeito do ônibus escolar, dizendo que no dia que a PRF, multou o Senhor 
Gago, na mesma hora o mesmo entrou em contato com a Secretária de Educação, e 
imediatamente foi providenciado outro transporte, mais que infelizmente não está sendo 
mais possível trazer os alunos do Vale do Arurí. Com a palavra a secretária de Saúde 
Franciele Baú onde cumprimentou a todo público presente. Falou ainda que toda critica 
que foram feitas, serão construtivas, e que está para trabalhar em prol da população. Falou 
ainda sobre o motor do Postinho onde é preciso, porque ali tem vacinas, e que todos sabem 
como é a energia da Celpa em nosso município. Falou também sobre a ambulância que 
recebeu do Deputado Hilton Aguiar, onde a mesma não tem ar condicionado, mas 
agradeceu o Deputado, porque mesmo sem ar-condicionado a ambulância já salvou muitas 
vidas aqui no Distrito de Caracol. Disse ainda que a ambulância que era da Comunidade 
Três Boeiras, e que irá ficar em Caracol, até o conserto da ambulância que é de Caracol. 
Falou ainda sobre o fisioterapeuta onde desde o ano passado que o vereador Elio Alves de 
Barros vem solicitando para a comunidade de Caracol, e que hoje a comunidade já conta 
com o serviço desse profissional. Falou ainda sobre o Posto de Saúde de Caracol onde é 
um dos mais equipados, onde tem médico do mais médico, tem um fisioterapeuta, e uma 
Odontóloga, e que isso não tinha antes, e que aos trancos e barrancos a secretária esta 
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conseguindo manter INSS e a folha em dias, pois o recurso que é obrigado o Prefeito 
repassar para a saúde no município é de quinze por cento, e ano passado ele passou vinte 
e um por cento. Falou ainda sobre o abastecimento de água, onde o mesmo é Funasa via 
saúde, onde a prefeitura já entrou na justiça, pois é uma obra que receberam da gestão 
passada, e encontra-se em desconformidade com o projeto, e o valor pago, que já pagaram 
do projeto, é maior que o valor que foi executado essa obra, isso com o relatório que 
contaram, e o valor que ficou infelizmente a secretaria não consegue terminar a obra, como 
ela é para ser executada, já entraram em contato com a Funasa, onde mandou um fiscal, 
e verificou a situação, e a Secretaria está aguardando como irão tentar resolver essa 
situação. Com a palavra o Senhor Pedro técnico de Saúde Estadual que falou que não 
sabe como é que a Secretária de Saúde faz para conduzir esse município, pois o mesmo 
não tem arrecadação própria. Falou ainda sobre o fechamento, das unidades de Saúde, 
primeiro está se cometendo um crime, pois todo mundo sabe que um técnico de 
enfermagem não pode fazer nenhum tipo de procedimento, e sim dispensação de 
medicação, e com isso o profissional está sendo pago para está na unidade de Saúde, e 
não tem qualidade de atendimento. Falou ainda que será restruturada a Saúde do 
município, como exemplo comunidade de Três Boeiras, onde será reformado e ampliado e 
equipado, com enfermeiras para atender a demanda da comunidade, será também 
estruturado e reformado em Jamanxim, Areia e Pimental, onde será colocada no relatório 
uma ambulância traçada para o município, pois não tem como tirar paciente daqui para 
Santarém, será colocado também em relatório o material de ortopedia. Falou ainda que a 
garantia de tudo isso acontecer é, uma pelo processo administrativo que é esse que vieram 
até aqui no município, e outro é pelo processo do mesmo como fiscalizador e Conselheiro 
Estadual de Saúde, e também membros da comissão de vigilância de Saúde do conselho. 
Disse ainda que se eles não atenderem as reivindicações daqui, será colocado na pauta do 
conselho aprova, e eles vão ter que fazer.  Falou ainda que o hospital será todo reformado 
e ampliado e equipado, e que isso é uma conquista do prefeito. Disse também que o 
município irá ganhar mais dois médicos dos mais médicos. Com a palavra a Secretária de 
Promoção Social Marcia que cumprimentou a todos os presentes. Iniciou falando sobre o 
transporte do idoso, que Caracol não tem, e que o Governo Federal tem um programa que 
é a carteira do idoso, e que a mesma é Inter Estadual, onde só serve para o idoso ir daqui 
para outro Estado, e que o município não tem transporte coletivo dentro do município, e 
com isso não tem como atender dentro do município. Falou ainda que toda pessoa que 
quiser fazer a carteira do idoso, pode ir até o Cras, onde lá vai ter uma equipe para atendê-
los. Disse também que para usar a carteira do idoso, a pessoa tem que agendar na agência. 
Falou ainda sobre o conselho tutelar, onde o município disponibiliza apenas de um devido 
o número de habitante. Falou ainda que o Conselho Tutelar tem mais de trezentos casos 
de ocorrências de crianças aqui dentro do município. Falou também que a secretária está 
correndo atrás, para ver a possibilidade da construção para ampliar o Conselho. Falou que 
a mesma tem uma emenda, que até julho sairá um kit para o Conselho Tutelar. Disse ainda 
que a Secretária tem recursos que foi desbloqueado de dois mil e dezesseis e dois mil e 
dezessete, onde foi repassado para o fundo, e que hoje a secretária tem recurso para 
comprar uma caminhonete traçada, mais que infelizmente depende da burocracia e 
também da licitação para comprar para poder atender as comunidades. E não havendo 
mais matérias a tratar, às 13:27h o Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, 
mandou que se lavrasse a presente ata que após lida, discutida será aprovada e pela mesa 
diretora assinada. Eu, Ariston Gonçalves, ............................................., Primeiro Secretário 
a subscrevo e assino. 
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