Novo
ProgressoNovos
vereadores tomam posse e
elegem Presidente
Neste domingo dia
tomaram posse os
outubro compondo
Municipal de Novo

primeiro de Janeiro de 2017,
vereadores eleitos em 02 de
a 7ª Legislatura da Câmara
Progresso.

Assumiram uma cadeira no Legislativo os vereadores Nego do
Bento
(PROS), Edemar Onetta (PMDB), Juarez Civiero (PSC),
Chico Souza (PSC), Marconi da Única (PSDB),Gilberto dos Santos
(PSB), Antônio Albuquerque (Cabral-PDT), Samuel (PSDB), Jovem
(PPS).

Nego
do
(PROS)

Bento

Após a cerimônia de posse do Legislativo foi realizado a posse
do Prefeito Macarrão (PSC), e seu vice Gelson Dill (PMDB) que
aconteceu no Salão de Eventos Scremim no bairro Scremim em
Novo Progresso.
Após a posse dos eleitos , os Vereadores realizaram a sessão
especial para a eleição da Mesa Diretora, realizada no mesmo
local.
A eleição feita por votação individual para chapa única,

elegeu para Presidente o vereador Nego do Bento (PROS) , VicePresidente Edemar Onetta (PMDB), Chico Souza (PSC) 1º
Secretario e Juarez Civieiro(PSC) 2º Secretario, para o biênio
2017/2018. O placar foi de 7 votos a favor da chapa e dois
votos em branco.
O Presidente Nego do Bento está em seu terceiro mandato como
vereador,nunca participou da direção da câmara municipal. Na
última eleição teve 1034 votos, sendo o segundo mais votado
de Novo Progresso.
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Uma chapa deve concorrer à
mesa diretora da Câmara de
Novo Progresso
Seis vereadores da base do prefeito eleito Ubiraci Soares
(PSC) fecharam, nesta semana, composição da chapa que irá
disputar a mesa diretora da câmara, no próximo domingo (1º de
janeiro). Nego do Bento (PROS) é o candidato à presidência;
Edemar Onetta (PMDB) o primeiro vice-presidente; Juarez
Civieiro (PSC),
primeiro secretário; e Chico Souza (PSC),
segundo secretário.

Esta composição pode sofrer mudança, já que na véspera da
eleição ainda se articula mais apoio para unificar a
candidatura do candidato a presidente Nego do Bento.
Leia Também:Novo Progresso – Batalha pela Presidência da
Câmara Municipal foi deflagrada
Os cargos da mesa diretora pode ser
ofertado aos demais
vereadores , que até então era tido como adversários do outro
grupo político formado, pelo PSDB, PSB.
Por outro lado, o grupo formado por PSDB e PSB não conseguiu
apoio para lançar uma segunda chapa, à mesa diretora.
Inicialmente só o cargo de presidente esta definido, Nego do
Bento (PROS); quanto aos nomes cogitados e citados acima,estão
sujeitos alterações, os cargos de vice-presidente e primeiro
secretário desta chapa podem ser discutidos e outros nomes
serem indicados. O que o grupo deseja não é o poder e sim uma
mudança de mentalidade e atitude no Legislativo local.
Um tucano informou ao Jornal Folha do Progresso que uma chapa
de consenso neste momento está inviabilizada por conta da
imposição do outro grupo. Segundo ele, a chapa do outro lado
já está formada e estaria sendo imposta para os vereadores do
PSDB-PSB, o que não é aceito. “Não temos problemas com nomes e
sim com a forma como está sendo imposta a chapa”.
Conforme Jornal Folha do Progresso já informou, o vereador
Nego do Bento (PROS) garantiu que é candidato a presidente em
consenso no grupo de apoio ao prefeito Macarrão (PSC). Segundo
Nego do Bento vereadores da oposição também estão aderindo ao
seu nome, e a composição da chapa oficial será entregue na
forma regimental antes da eleição no dia da posse neste
domingo 1º de janeiro, estou confiante,disse.
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NOVO PROGRESSO: Pescadores
pegam “licença” de líder
indígena para pescar e são
abordados por agentes do
IBAMA.
Um grupo de amigos formados por 17 pescadores, se deslocaram
do estado de MG até o município de Novo Progresso, com o
intuito de pescar apenas por gostar da prática esportiva.
Segundo os mesmos ficaram 02 (dois) dias parados no posto de
combustível (Posto Planalto) aguardando a suposta
“autorização” que seria fornecida pelo líder indígena Kaiapó
By, para serem autorizados à passar por dentro de área
indígena e chegar até o local onde esperavam pescar.
Após dois dias, By compareceu e forneceu a “autorização”, os
mesmos (pescadores) seguiram viajem, no meio do caminho a
ponte que dava acesso estava quebrada, fazendo com que os
pescadores voltassem para trás, sendo obrigados a acampar no
lado indígena e descer de barco. Obs: versão relatada pelos
pescadores.
Após

10

(dez)

dias

de

pescaria,

retornaram

para

Novo

Progresso;
quando nossa equipe de reportagem perguntou se os
peixes seriam comercializados, disseram que não, eram apenas
para as despesas. Os mesmo dizem ter sido enganados,pelo
indígena, pois isso nunca aconteceu com nenhum deles. Todos
são cadastrados como pescadores amadores e pescam apenas de
molinete e caniço, sem uso de redes ou tarrafas . O local onde
foram abordados pelos agentes do IBAMA fica a 140 quilômetros
do município de Novo Progresso (Rio Pimenta) já considerada
área indígena.
Os peixes que estavam em posse dos pescadores foram levados a
sede do IBAMA e os pescadores estavam sendo aguardados para
serem ouvidos. (Até o final dessa matéria ninguém havia sido
preso ou multado.)
O Ibama não repassou informações sobre as medidas adotadas em
desfavor ao grupo de pescadores.
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Prefeitura
garante
que
distribuição de medicamentos

está sendo normalizada
Chegou um caminhão de remédios para o Hospital
em Novo Progresso. Foi descarregado nesta
segunda-feira
27/06,
um
caminhão
de
medicamentos no Hospital Municipal de Novo
Progresso.

Das dezenas

itens de medicamentos licitados pela Prefeitura

de Novo Progresso neste ano, 90% já foram entregues, restando
apenas 10% para completar todos os produtos licitados. A
compra foi feita através de pregão eletrônico, determinado
pelo prefeito Macarrão.
A compra dos medicamentos, possibilitou repor o estoque das
farmácias instaladas nas unidades de saúde para quase zerar a
falta de remédios no município.
“Os medicamentos que os usuários mais sentiam falta eram
aqueles de uso contínuo – hipertensão e diabetes – que já
estão disponíveis nas farmácias das unidades básicas mantidas
pela Secretaria Municipal de Saúde”, disse Macarrão.

Máquina de Lavar Industrial
40 quilos em água quente em
pleno funcionamento no
Hospital Municipal de Novo
Progresso.
Ele explicou que já a demora foi devido o
processo de
licitação a aquisição de mais 80 itens, para solucionar
integralmente a falta de medicamentos e insumos (seringas
insulinas) distribuídos pela saúde pública. A compra foi feita
através de pregão presencial.
“Devido às falhas de administrações anteriores, o nosso
estoque regulador foi totalmente zerado”, disse.
Eu não
concordo que faltem medicamentos no hospital, muito menos
ainda nos postos, a minha determinação é que isto seja
prioridade, temos muito que fazer , mas primeiro , vamos
normalizar o estoque regulador para 2016, e garantir o
fornecimento de medicamentos sem interrupção aos
progressenses, finalizou.
Para normalizar esse estoque regulador de medicamentos , a
prefeitura se empenhou e priorizou a licitação, mesmo com
tantas dificuldades e os fornecedores fugindo por falhas de
outras administrações, o problema vem sendo resolvido e o
objetivo é manter o estoque em dias para evitar que falte
medicamento na rede pública de Novo Progresso. “O Hospital
Municipal” esta recebendo também reformas em equipamentos
parados , “estão voltando a funcionar”.
ECONOMIA E TRANSPARÊNCIA

A decisão do prefeito Macarrão de comprar medicamentos para a
rede pública através de pregão eletrônico, além de garantir
transparência no processo, está proporcionando economia aos
cofres públicos.
“É um resultado importante, porque além de garantir
transparência na compra de remédios, o pregão eletrônico
permitiu uma grande economia, que vai ajudar o município a ter
mais dinheiro para investir na saúde”, afirmou o prefeito.
Por Redação Jornal Folha do Progresso (Foto Prefeitura)
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