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2

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 27.04.2018.

3

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara

4

Municipal de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – ao horário regimental, o Senhor

5

Presidente, Vereador Reginaldo Rodrigues Mota, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador

6

Josenildo Rodrigues Vilhena a proceder a chamada dos Senhores Vereadores e da Senhora

7

Vereadora presentes da qual constaram o(a)s seguintes: Emerson João Negrão Rodrigues,

8

Gelciney Matos de Carvalho-GEL, João Silvano Lobato Quaresma, Joaquim de Sousa Martins,

9

José Edinício Gonçalves da Cunha, Josenildo Rodrigues Vilhena, Márcio Barreto Silva,

10

Reginaldo Rodrigues Mota-Regi, Sotério de Oliveira Fagundes. Havendo número legal o

11

Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária e justificou a

12

ausência dos Vereadores Fernandes Anselmo, Ezequiel da Cosanpa, Ademir Bitencourt e da

13

Vereadora Edileuza Muniz. Anunciada a Ordem do Dia o Senhor Presidente passou a

14

submeter ao plenário a matéria em pauta. Lido o projeto de lei nº.007/2018 de iniciativa do

15

Poder Executivo que Autoriza o município de Abaetetuba a efetuar cessão de uso de bem

16

imóvel e equipamentos do Hospital Santa Rosa (HMSR) ao Gverno do Estado do Pará,

17

Secretaria de Estado de Saúde Pública e dá outras providências, foi submetido à discussão.

18

Pronunciou-se o Vereador Josenildo Vilhena para dizer que a aprovação é necessária porque

19

estamos em uma situação em que não temos nada e passaremos para uma situação em que

20

esperamos ter atendimento de excelência. Que caso haja sinistro, estarão a postos para rever,

21

mas espera que a população tenha um tratamento o mais humanizado possível. Pronunciou-se

22

o Vereador Sotério Fagundes para dizer que fizeram audiência pública para esclarecimento

23

sobre algumas questões dentre elas sobre como ficaria a situação dos funcionários do hospital,

24

e a partir dos esclarecimentos ficou tranquilo. Que buscou informações junto a outros

25

municípios com esse modelo de gestão que será implantado no Hospital Santa Rosa e as

26

informações o fazem considera melhor, pelo menos em um aspecto de que quando quebra um

27

equipamento o conserto é imediato, pois quando a gestão é pública precisa fazer licitação

28

então demora muito para que seja consertado. Que foram a rádio juntamente com o Vereador

29

Ademir, que inclusive se posiciona contra a cessão do hospital, e pôde perceber que a posição
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dos cidadãos que deram o seu depoimento foi favorável à cessão. Pronunciou-se o Vereador

31

Regi Mota para dizer que visitou no dia anterior o prédio do Hospital Santa Rosa e já está todo

32

pronto, apenas esperando os equipamentos para funcionar. Submetido à votação foi aprovado

33

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente convocou a todos para a

34

próxima sessão ordinária na quarta-fera, dia 02/05 e declarou encerrada a presente sessão.

35

Em firmeza e para constar foi levrada a presente ata que depois de lida e achada conforme

36

será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.

37
38

Aprovada em 02 de maio de 2018.
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Reginaldo Rodrigues Mota
PRESIDENTE

Ademir Bitencourt Azevedo
VICE-PRESIDENTE

Josenildo Rodrigues Vilhena
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