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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1392/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 04 de maio de 2018.

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Dionísio Da Dalt Netto,
Dulcimar Prata Marques, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de
Oliveira, João Bosco Ferreira pires, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves
Caetano. Ausente o Vereador Daniel Geraldo Dias, O Vereador Presidente Eduardo
Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal.
Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1391/2018, colocando a seguir em discussão e
votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir solicitou ao
Secretário Vereador João Bosco Ferreira Pires que procedesse a leitura do Expediente.
EXPEDIENTE: 1- Requerimento nº 061/2018: Autor: Eduardo Luiz Xavier de
Miranda. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. O Vereador que
abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao
Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho - Solicita que carro
de som que divulga assuntos de utilidades pública passe pelas ruas do Bairro Água
Branca. JUSTIFICATIVA: - Procurado por moradores que questionaram o motivo
pelo qual o carro de som não circula pelo bairro acima descrito, sendo que os assuntos
divulgados são de utilidade pública é que a solicitação se faz necessária. Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 25 de abril de 2018. Eduardo Luiz Xavier de Miranda Vereador Proponente. 2- Requerimento nº 062/2018 - Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier
de Miranda. O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental,
seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu
Rabello Filho - Sejam reiterados os requerimentos de nº 033/2017, 042/2017,
048/2017, 094/2017, 095/2017, 105/2017, 158/2017, 163/2017 e 176/2017, que
solicitam colocação de postes e braços de luz em diversos locais no município.
JUSTIFICATIVA: A solicitação tem como objetivo proporcionar maior segurança aos
munícipes. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 27 de abril de 2018. Jordão de Amorim
Ferreira - Vereador Proponente. 3- Requerimento nº 063/2018: Autores: Vereadores
Emanuel Ayres, Daniel Dias e Dionísio Da Dalt. Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo
Miranda. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que
subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem,
ouvida a Câmara, seja emitida: MOÇÃO DE APLAUSOS AOS RIO-NOVENSES:
DIOGO JOSÉ DA SILVA MENDES e WESLEY VIEIRA MOREIRA.
JUSTIFICATIVA: Ambos foram aprovados no Curso de Arbitragem promovido pela
Federação Mineira de Futsal, em Belo Horizonte, durante os meses de março e abril do
corrente ano, e serão credenciados como árbitros oficiais da referida instituição para
atuarem na Zona da Mata. O mérito torna-se maior, ressaltando que Diogo Mendes foi
classificado em 1º Lugar. Já Wesley Vieira, o popular “Azeitona”, será o árbitro mais
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jovem da organização. Na oportunidade, solicitamos ao Presidente desta egrégia
Câmara, que convide estes ilustres rio-novenses a comparecerem ao Plenário, para que
sejam registradas e entregues as merecidas homenagens. Sala das Sessões “Messias
Lopes”, 02 de maio de 2018. Dionísio Dadalt, Emanuel Ayres e Daniel Dias. 4Requerimento nº 064/2018. Autores: João Bosco Ferreira Pires e Eduardo Luiz
Xavier de Miranda. Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os
vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação regimental, seja
enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr . Ormeu Rabello
Filho. - Solicita a retirada do trailer (Veículo sem tração própria) que está localizado
na esquina da Rua Arthur Bernardes com a Avenida Governador Valadares.
Justificativa: O trailer está em desuso, após interdição da Vigilância Sanitária, e sua
estrutura vem prejudicando a visibilidade dos motoristas no cruzamento das ruas. Sala
de sessões "Messias Lopes", 02 de maio de 2018. João Bosco Ferreira Pires e Eduardo
Luiz Xavier de Miranda. Vereadores Proponentes. 5- Leitura do Ofício nº 085/2018
do Gabinete do Prefeito Municipal: que responde aos requerimentos dos Edis de nº
035/2018, 045/2018, 046/2018, 047/2018, 048/2018 e 049/2018. ORDEM DO DIA:
1- Requerimento nº 061/2018: Autor: Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. 2- Requerimento nº 062/2018 - Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes 3- Requerimento nº 063/2018: Autores: Vereadores Emanuel
Ayres, Daniel Dias e Dionísio Da Dalt. Colocado em primeira e única discussão.
Palavra com Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: solicitou ao
vereador Emanuel Ayres que entrasse em contato com os homenageados e marcasse
uma data para entrega da moção. Colocado em primeira e única votação. Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. 4- Requerimento nº 064/2018. Autores:
João Bosco Ferreira Pires e Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Colocado em primeira e
única discussão. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Disse que
após diversos pedidos para que o trailer fosse retirado, pois o mesmo se encontra em
péssimo estado e servindo de deposito de lixo, disse ainda que no mandato anterior foi
interditado pela vigilância sanitária, sendo assim, entrou em contato com a proprietária
para saber se tinha interesse em reativar o trailer e a mesma disse que no momento
não, pois não tem condições de reforma-lo e que assinaria a autorização para que fosse
feita a retirada. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: comunicou que o Projeto 005/2018 do executivo
que trata da implantação de Fibra Óptica, não foi colocado em votação pois de acordo
com a assessoria jurídica da câmara o projeto está vago e por ser um projeto
complexo precisa ser analisado com mais cautela e por esse motivo não emitiu o
parecer, que provavelmente será colocado em votação na próxima sessão. Palavra
com o vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse que no expediente
consta um requerimento do Vereador Licenciado Guilherme de Souza Nogueira
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referente ao projeto que poderia já ser estudado e ser inserido no projeto. Palavra com
o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: informou que o cabo de fibra óptica
passará por Rio Novo e seguirá sentido São João Nepomuceno passando pelo Distrito
de Furtado de Campos, trazendo melhorias para o distrito; informou ainda que foi
agendada uma reunião para o dia 14/05/2018 às 19:00 horas na Câmara Municipal de
Goianá para tentarem solucionar o problema de repasse para a Associação de Paes e
Amigos dos Excepcionais – APAE, e sugeriu que fizessem um documento por escrito
e convidassem representantes da instituição para junto com os vereadores formularem
um documento com as reivindicações a ser entregue no dia da reunião. Palavra com a
vereadora Dulcimar Prata Marques: A vereadora fez uso da palavra para dizer que
deveriam aproveitar a visita a Câmara Municipal de Goiana e tratar também com
referencia aos atendimentos médicos no Anexo, disse que após as 19 horas e durante
o final de semana, ficam por conta de atender pacientes de Goianá, que o SAMU é
outro problema pois está regulando pacinte para Rio Novo sem consulta previa para
saber se é possível ou não receber o paciente, assim como é feito quando o paciente é
do município de Rio Novo e precisa ser transferido, que durante essa semana
receberam pacientes com infarto, tentativa de auto extermínio e edema agudo de
pulmão, e o anexo não tem suporte para isso, nenhum paciente do município de
Goianá é atendido sem que seja feito algum procedimento, tem casos de pacientes que
ficaram 12 horas em observação, que o gasto é enorme, quando o motorista chega com
o paciente diz que mandaram ele vir para Rio Novo, e quando perguntam quem
mandou, eles dizem que foi o SAMU, e quando ligam para o SAMU, eles dizem ser o
lugar mais próximo, só que a pactuação deles é para São João Nepomuceno e não para
Rio Novo, sendo assim deveriam ir conversar com o Secretário de Saúde do município
de Goianá e também com o Prefeito para ver a viabilidade de uma contra partida, e
caso o município de Goianá não possa fazer repasse em espécie para o município de
Rio Novo, que façam então o pagamento de pelo menos dois profissionais, é preciso
ajudar ou vai ficar difícil manter o anexo. Palavra com o Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse que assim como é feito com o município de São João
Nepomuceno e demais hospitais, o consórcio deveria estar dando uma ajuda de custo
para estar regulando paciente para o município, que isso está fora do regulamento,
estão descumprindo as normas pois só podem levar paciente para onde eles ajudam
com os custos, sendo assim tem como intervir. Palavra com a Vereadora Dulcimar
Prata Marques: Disse que uma consulta simples com medicação tem um valor
enquanto que uma autorização de internação gera uma guia de internação com tempo
de permanência, nós ficamos com o paciente 12 horas, fazemos os gastos,
estabilizamos, ele é transferido e internado, e quem recebe é São João Nepomuceno,
sendo assim ficamos somente com as despesas pois não somos uma unidade de
internação, não podemos negar o atendimento, temos uma porta aberta, e achava que
o município de Goianá deveria estar ajudando de alguma maneira. Palavra com o
Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que irá pedir para
secretária da câmara agendar para estarem indo também conversar com o Secretário de
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Saúde e perguntou como poderiam estrar em contato com o SAMU. Palavra com o
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter o contato e que poderiam solicitar
uma reunião para discutirem o assunto, já que tal procedimento está fora das normas
da empresa, e é como a vereadora Dulcimar Prata Marques disse, tendo uma porta
aberta, não podemos deixar de fazer o atendimento, mas para regularem o local mais
próximo eles precisam estar dando uma ajuda de custo, e que no ano anterior ele e a
vereadora Dulcimar Prata Marques haviam feito um requerimento solicitado de
Goianá uma ajuda de custo, o gasto é muito grande, pois o atendimento em Goianá se
encerra as 17 horas, após esse horário todo atendimento é feio aqui em Rio Novo.
Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que existe um link onde
podem notificar ocorrências, que é muito desagradável, mas ela notifica, que chamou,
que demorou, não veio ou negou, e quando não consegue informa para o Secretário de
Saúde, e o mesmo liga diretamente para o supervisor do SAMU e informa a
ocorrência, mas que mesmo fazendo essas notificações, não tem resolvido, e que
achava que a solução era uma contra partido de Goianá e que foi feito uma estatística
dos atendimento de pacientes de Goianá. Palavra com o Presidente Vereador
Eduardo Luiz Xavier de Miranda: o Presidente disse que se não conseguir agendar
para o mesmo dia pedira que fosse agendado para outro dia e sugeriu que a Vereadora
Dulcimar Prata Marques, participasse da reunião e levasse a estatística. Palavra com o
vereador Jordão de Amorim: disse ter o mapa de referencia do SAMU da Zona da
Mata e Rio Novo não está na referencia, e que isso pode estar sendo feito por
funcionários que informam que aqui atende, pois é uma economia para eles já que não
estão contribuindo, trazendo os gastos para o município. Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que referente ao comentário do
vereador Jordão de Amorim, achava que o Secretário de Saúde deveria entrar em
contato com o supervisor do SAMU, que deveriam ir à câmara tentar solucionar o
problema da APAE, e agendar uma reunião com o Secretário de Saúde ou o Prefeito
para tratar sobre os atendimentos médicos no Anexo. Não havendo mais nenhum
assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando
antes que se lavrasse apresente ata.
__________ausente____________
Daniel Geraldo Dias
___________________________
Dionísio Da Dalt Netto

_____________________________
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Dulcimar Prata Marques

___________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Emanuel Ayres Costa S. do Carmo

____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_____________________________
João Bosco Ferreira Pires

____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

______________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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