
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA 

 

Praça Vitória Régia – Centro – CX Postal 91 – CEP.: 68.555-000 – Fone: (94) 3426-4077 – Xinguara - Pará 
 

INDICAÇÃO N.º 143/2013 

Xinguara - PA, 06 de maio de 2013. 
 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  
 

 

Nos termos regimentais desta Casa de Leis solicito a esta Mesa Diretora que, 

após a apreciação do Plenário, se aprovada, encaminhe a presente indicação ao Poder 

Executivo Municipal, destinada a sugerir que, através da Secretaria Municipal de Saúde, seja 

prestado esclarecimento quanto ao não pagamento das diárias e passagens via Tratamento 

Fora do Domicílio (TFD), à paciente menor de idade YASMIM DE CARVALHO SILVA, residente na 

Rua Rio Vermelho, n° 592, Centro, em Xinguara – Pará. 
 

Objetivo: Garantir a continuidade do tratamento da mesma na especialidade 

HEMATOLOGIA. 
 

Justificativa: A paciente faz tratamento continuado na especialidade 

HEMATOLOGIA, na Fundação HEMOPA, Belém – PA, acompanhada pela médica Dra. Amanda 

Jacomo Valadares, CRM-PA 10767, onde é garantido pelo Estado inclusive o medicamento, 

através de APAC (Autorização para Procedimento de Alta Complexidade). Vale ressaltar que o 

medicamento é caríssimo, para ser adquirido pela família, em média o valor fica na ordem R$ 

800,00 (oitocentos reais) ao mês, por isso que o Estado vem garantindo o fornecimento do 

mesmo. Ocorre que desde Janeiro a Secretaria de Saúde não está custeando as despesas para 

que a paciente se desloque até a Capital do Estado para dar continuidade ao seu tratamento. 

Todo mês os familiares são humilhados na Secretaria de Saúde, e para garantir o retorno ao 

tratamento da criança os pais têm que peregrinar pela comunidade. É lamentável, pois 

sabemos que todo mês os recursos de TFD, são transferidos automaticamente pelo Ministério 

da Saúde, fundo a fundo ao Fundo Municipal de Saúde no bloco de Média e Alta Complexidade 

(MAC), fora os recursos da contrapartida Municipal que é de no mínimo 15% (quinze por 

cento), cuja obrigação é do Exm° Sr. Prefeito repassar mensalmente e não sabemos se isso vem 

ocorrendo. 
 

Esta é a indicação, salvo melhor juízo dos senhores vereadores. 

 

 

José Luiz Silva Ferreira  
           Vereador 


