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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1169/2014

Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 15 de abril de 2014.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2014, às 19h min, em sua sede própria, reuniu-
se  em  sessão  Ordinária  a  Câmara  Municipal  de  Rio  Novo,  sob  a  presidência  do 
Vereador Guilherme de Souza Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores, 
Allan Martins Dutra Borges, Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius 
Carvalho de Araujo,  José Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos e 
Dulcimar Prata Marques. Respondeu por ausência o vereador Eder Lima Moreira. ATA 
–  Dispensada  a  leitura  das  Atas  n°.  1167/2014  e  n°  1168/2014,  foram  às  mesmas 
aprovadas por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE – 01 – REQUERIMENTO 
N°.  43/2014.  Os vereadores  que  abaixo  subscrevem  requerem que  após  tramitação 
regimental  seja  encaminhada  a  matéria  assinalada  a  seguir  discriminada.  Solicite  a 
Senhora Prefeita Municipal Maria Virginia do Nascimento Ferraz: - Que notifique e 
tome  providências  necessárias  em  relação  a  lotes  e  terrenos  baldios  abandonados. 
JUSTIFICATIVA: Essa solicitação busca que Prefeitura faça-se cumprir o Código de 
Posturas do Município e notifique todos os proprietários para que os mesmos tomem 
providências urgentes em relação à limpeza dos terrenos. Sala das Sessões, 15 de Abril 
de 2014. Guilherme de Souza Nogueira. Vinicius Carvalho de Araujo. Carlos Alberto do 

Carmo  Mattos.  Sebastião  José  Esperança.  Dulcimar  Prata  Marques.  02  – 
REQUERIMENTO N°.044/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que 
após  tramitação  regimental  seja  encaminhada  a  matéria  assinalada  em epígrafe  e  a 
seguir discriminada: Reitera os pedidos constantes nos requerimentos n°. 07/2014; n°. 
08/2014 e n°. 90/2013.  Sala das Sessões,  15 de abril  de 2014. Guilherme de Souza 
Nogueira.  Vinicius Carvalho de Araujo.  Carlos Alberto do Carmo Mattos.  Sebastião 
José  Esperança.  Dulcimar  Prata  Marques.  ORDEM  DO  DIA  –  01  – 
REQUERIMENTO N°. 43/2014. Em 1° e única discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos  presentes.  02 –  REQUERIMENTO N°.  44/2014.  Em 1°  e  única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.  PALAVRA LIVRE – 
Palavra com o vereador Allan Borges. Quanto ao funcionamento da Santa Casa somente 
durante o dia, não quero ser leviano, mas me cheira muito mal esta história, uma coisa 
que acontece as portas de uma eleição que se aproxima, é muito estranho. Vou continuar 
lutando, quero que juntos não possamos desistir. No último domingo eu levei o maior 
susto da minha vida, quando meu filho passou mal, logo pensei na Santa Casa, rogo a 
Deus para que possamos reverter este quadro do nosso hospital. Também que não tenha 
nada sido feito  de  forma pensada,  não podemos de forma alguma deixar  o  hospital 
fechar, vamos no secretário de saúde, vamos lá na GRS, mas faço questão  de fazer uma 
reunião com o presidente da GRS para saber desta intervenção na Santa Casa, pode 
parecer estranho, mas eu não posso aceitar esta situação, não podemos abandonar esta 
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causa. Eu continuo criticando o governo do estado, temos que saber o motivo 
do que está acontecendo. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Parece que 
voltamos a estaca zero, chegamos a situação de ser somente um ambulatório, é algo 
realmente preocupante. Tudo aquilo que é relacionado ao assunto Santa Casa, estamos 
tentando tudo para conseguir uma receita para o hospital. Estamos sempre presentes nas 
reuniões, tentamos fazer o papel de mediador, ficamos chateados, temos também nossos 
projetos, infelizmente temos estes problemas que estão sempre em pauta nas nossas 
reuniões. Palavra com o vereador José Adriano. Poderíamos nos reunir com o Aragão 
para saber o que aconteceu de fato. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Realmente, 
agora não há mais bandeira política, a bandeira é Rio Novo. Na última semana eu estive 
em Astolfo Dutra e lá o matadouro funciona, o Alan falou uma coisa muito importante, 
temos que buscar saber realmente o motivo para ter fechado a Santa Casa. Tudo estava 
caminhando bem, mas agora vem e se interdita a Santa Casa, temos que fazer uma visita 
urgente a GRS, chamar a secretária de saúde, o provedor do hospital e ouvirmos deles 
os motivos pelos quais fecharam a Santa Casa. Palavra com o vereador Allan Borges. A 
verdade é  que  neste  momento que estamos passando,  como disse  o nobre  vereador 
Vinícius Araújo a bandeira é Rio Novo, mas infelizmente que a nossa política está fraca, 
frouxa,  de  aceitar  as  interferências  aqui  no  nosso  município.  Quero  chegar  ao 
responsável pela GRS e perguntar por que eles fecharam o hospital sem conhecer a 
realidade do município. Coloquei isto na minha cabeça de fazer uma campanha para 
levantar  recursos  para  a  nossa  Santa  Casa.  Não  interessa  de  que  lado  estamos  na 
política, mas não podemos deixar fechar a Santa Casa, será humilhante para a classe 
política se isso acontecer realmente, não podemos aceitar. Palavra com o vereador José 
Adriano.  Realmente  o  vereador  Allan  falou  uma  coisa  certa,  mas  infelizmente  o 
vereador é limitado, mas o prefeito quando quer ele consegue, só que tem prefeito que 
não  tem aquela  “coragem”.  Não  podemos  aceitar  esta  situação,  eu  gostaria  Senhor 
Presidente que seja  enviado um ofício ao provedor da Santa Casa e a secretária de 
saúde, talvez até mesmo a população participe desta reunião. Palavra com o presidente 
Guilherme Nogueira. A força que o Executivo tem é a força que ele tem para ter ao lado 
nove vereadores dispostos a apoiar qualquer causa a favor do Executivo. Palavra com o 
vereador Sebastião Esperança. Em nenhum momento o Executivo teve a iniciativa de se 
unir a nós, sem união não chegaremos a lugar nenhum. Às vezes nós falamos em fazer  
isso  desde  que  a  Santa  Casa  estivesse  funcionando  100%,  mas  infelizmente,  não 
acredito que tenha alguma política contrária por traz disso. Os médicos se afastaram de 
Rio Novo. Realmente nossa Câmara é corajosa, deixamos de lado os nossos partidos, 
estamos sempre à disposição do Executivo, me honro de ter os outro oito companheiros 
corajosos e arrojados que amam a nossa terra. Palavra com o vereador Carlos Alberto; 
fui procurado por uma cidadã necessitada e liguei para a Santa Casa para saber se havia 
médico de plantão naquele momento, o provedor atendeu e me respondeu que lá tem 
médico,  tem  veterinário.  Pensei  que  ele  estivesse  brincando  comigo,  mas  foi  só 
grosseria mesmo, infelizmente a imagem dele pra mim caiu mesmo. Palavra com o 
presidente  Guilherme  Nogueira.  No  dia  vinte  e  três  de  abril,  logo  após  o  feriado, 
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faremos uma sessão itinerante da Câmara no Povoado de Furtado de Campos, 
conto com o apoio de todos os vereadores. Não havendo mais quem desejasse fazer uso 
da palavra, foi encerrada a sessão, mandando que se lavrasse a presente Ata. 
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