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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1449/2019
               Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 16 de abril de 2019

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2019, às 19:00 (dezenove horas), no 
“Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: 
Daniel Geraldo Dias,Dulcimar Prata Marques, Dionísio Da Dalt Netto,Eduardo 
Luiz Xavier de Miranda,Emanuel Ayres Costa Semêdo do Carmo, Guilherme de 
Souza Nogueira, João Bosco Ferreira Pires e Ivalto Rinco de Oliveira. O 
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Solicitou 
dispensa da leitura das Atas nº 1447/2019 e 1448/2019. Colocadas em primeira e 
única discussão e votação. Aprovadas por unanimidade. A seguir o Presidente 
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- 
Requerimento. nº 046/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt 
e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. 
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 encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: 1) 
Viabilizar a distribuição de kits de escovação, orientações e aplicação de flúor 
para os alunos das Escolas Municipais; 2) Avaliar a possibilidade da realização 
de mutirão de atendimento odontológico para os alunos das Escolas Municipais. 
Justificativa: Em conversa com pais de alunos e em visita às Escolas Onofre 
Dias Ladeira e Francisca Gomide Araújo Simões, apuramos as demandas 
supracitadas.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de abril de 2019. Daniel 
Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 2 - Requerimento nº. 047/2019. 
Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. 
Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. 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 encaminhada ao 
Executivo Municipal a seguinte solicitação: Bairro Água Branca: 1) Capina, 
melhoria na iluminação (mais um poste e braço de luz em poste já existente) e 
manutenção na Rua Cabo José Ribeiro Alvim; 2) Construção de bancos na 
pracinha do Bairro. Justificativa: Em visita ao local foram apuradas as 
demandas supracitadas. Ouvimos relatos de aparecimento de insetos, cobras e 
outros animais peçonhentos em residências de moradores, devido ao mato alto. 
A referida Rua necessita de manutenção, pois são muitos os buracos causados 
pela ação das chuvas, levando perigo aos pedestres e motoristas. Existe também 
a necessidade da instalação de mais um poste na esquina e de braços de luz nos 
postes já existentes, a fim de melhorar a iluminação. Sala das Sessões “Messias 
Lopes”, 15 de abril de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 3- 
Requerimento nº. 048/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt 
e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. Vereador Jordão de Amorim Ferreira. 
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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 encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: 
1)Seja enviada notificação à Copasa para realização de capina e limpeza no 
Reservatório R 9 – Bairro Água Branca.2)Notificação (reitera) para limpeza e 
manutenção no Reservatório R 3 – Bairro Novo Horizonte. Justificativa: Em 
visita aos locais foram apuradas as demandas supracitadas. Quanto ao 
Reservatório 3, o mato continua alto e existem buracos na porta do Reservatório.
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de abril de 2019. Daniel Dias, 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 4 - Requerimento nº. 049/2019. Autores: 
Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Ao Exmo. Sr. 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira. 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 encaminhada ao Executivo 
Municipal a seguinte solicitação: - Capina no final da Rua Dr. José Ribeiro 
Vieira – Bairro Vereda do Sol, bem como notificação aos proprietários de lotes 
para realização de limpeza. Justificativa: Fomos alertados por munícipes, 
portanto, encaminhamos ao Executivo esta reivindicação. O mato encontra-se 
alto no final da referida rua, sentido Ribeirão Caranguejo, e os moradores estão 
preocupados, visto estarmos em período de luta contra doenças transmitidas por 
mosquitos. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 15 de abril de 2019. Daniel Dias 
Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 5- Leitura das Leis Sancionadas: Lei nº 
12857/2019 “Regulamenta os descontos incidentes sobre a remuneração, 
aposentadoria e pensão e dá outras providências. Lei nº 1288/2019  cria vagas 
nos quadros do Poder Executivo Municipal de Rio Novo para realização de 
concurso e dá outras providências”.  Lei nº 1289/2019 “Autoriza adequação dos 
anexos I da Lei nº 1.101 de 29/06/2012 e dá outras providências”.   Lei 
1290/2019 “Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do 
município de Rio Novo e dá outras providências”. Lei nº 1291/2019  “Autoriza 
o pagamento do piso nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes 
de combate a endemias que menciona”. Lei nº 1292/2019 “Autoriza o município 
a celebrar convênio com a APAE e dá outras providências”.  Lei 1293/2019 
“Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do 
município de Rio Novo (Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, Secretários 
Municipais, Coordenadores Municipais e dos Vereadores)”.  Lei 1294/2019 
“Autoriza o poder executivo municipal a adquirir o imóvel para integrar 
logradouro publico no Vale das Mangueiras e dá outras providências”. 6 
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Leitura de Ofício – “Que o Conselho Municipal de Saúde de Rio Novo 
encaminha a esta casa solicitando cópia de requerimento que foi encaminhado 
ao executivo referente pedido de providências quanto a atuação dos médicos do 
Programa MAIS MÉDICOS, locados neste município. 7- Leitura de Ofício: 
“Que a Senhora Marina Nehmy encaminha solicitando limpeza, capina e cerca 
na mina do Urias”. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento. nº 046/2019. 
Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado 
em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2- 
Requerimento nº. 047/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt 
e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 
por unanimidade. 2- Requerimento nº. 048/2019.Autores: Vereadores Daniel 
Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 2 - Requerimento nº. 
049/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 
Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade.
PALAVRA LIVRE: Antes de dar início a palavra livre o  presidente comentou 
com referência as correspondências recebidas. Palavra com a Vereadora 
Dulcimar Prata Marques: Solicitou Verbalmente que seja encaminhado 
moção de aplauso ao Secretário de Saúde Senhor Bruno  José Machado da Silva, 
pela realização da 9ª Conferência de Saúde, e a Conferencista Elis Regina de 
Oliveira Mattos pela palestra brilhante. Palavra com o Vereador Guilherme 
de Souza Nogueira: Comentou com referencia a solicitação da Vereadora 
Dulcimar e disse que gostaria de estar assinando também os requerimentos. 
Disse que gostaria de relatar com referencia a reunião que tiveram hoje com o 
assessor jurídico e demais vereadores antes da sessão ordinária da câmara,  para 
que ficasse registrado em ata ter sido  um reunião muito produtiva, onde 
trataram de assunto que vem causando transtornos e que lamentavelmente 
chegou a ocorrer um óbito na entrada de nossa cidade, que se trata dos animais 
soltos nas vias públicas, conforme debatido na semana anterior, foi convocado o 
assessor jurídico e debateram quanto ao assunto onde foram expostos ideias para 
o projeto onde o assessor jurídico fez ponderações pertinentes, principalmente 
quanto a regulamentação dos locais onde recebem esses animais, ficando pré 
acordado que em quinze dias a partir da próxima segunda ele estará 
apresentando o esboço desse projeto de lei para que se posso buscar uma 
solução para tal  problema de uma vez por todas, o assessor estará 
encaminhando o pré projeto para que possam ser analisado, e propor  emendas 
se julgarem necessário, e poderem colocar o projeto em votação dando 
resolutividade  ao problema,  agradeceu ao Assessor jurídico pela sua 
cooperação, solicitou ainda  que fosse publicado  nas redes sociais e no site da 
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câmara uma nota informando sobre as ações que estão sendo tomadas, 
demonstrando assim que a câmara está trabalhando na solução do problema. 
Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que hoje 
esteve em contato com a presidente de APAE, e a mesma relatou que a 
prefeitura do município de Goianá começou a fazer os repasses, conforme ficou 
acordado em  reunião no ano anterior. Palavra com o Presidente Vereador 
Jordão de Amorim Ferreira: Disse ser muito boa essa noticia sobre a APAE. 
Com relação a publicidade sobre as ações realizada referente aos animais soltos, 
serão tomada as devidas providências e  sugeriu que após a aprovação do projeto 
se faça uma campanha e conscientização com os proprietários desses animais. 
Disse que na Conferência Municipal de Saúde foram votadas sugestões para 
melhorias na saúde, as mais votadas são encaminhada para Belo Horizonte, lá 
são votadas e encaminhadas pra Brasília, e solicitou da Presidente da Comissão 
Municipal de Saúde  Sra. Alessandra Tavares Solla que repassasse para essa 
casa as sugestões aprovadas para que fossem lidas na próxima sessão. Palavra 
com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Disse que o calçamento próximo a 
ponte sobre o rio caranguejo está cedendo, no local existe um buraco o qual 
constantemente é feito  manutenção mas volta a abrir, faz oito dias que fizeram 
reparo e o buraco já está aberto novamente, em uma das vezes que o buraco 
abriu uma senhora caiu no local, é necessário que se tome uma providência para 
que o problema possa ser solucionado de vez,  somente tampar o buraco não está 
resolvendo, que o problema deveria ser analisado por uma perito ,disse ainda  já 
procurou o responsável pelo setor de obras e sugeriu que os demais vereadores 
fizessem o mesmo. Palavra como Presidente Vereador Jordão de Amorim 
Ferreira: Disse ao Vereador Ivalto Rinco que levará sua solicitação ao 
Executivo. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse que a noticia 
dada pelo vereador Eduardo Miranda é muito boa, que quando deram o primeiro 
passo foram muito bem recebidos pela câmara e pelo executivo do município, 
tudo foi tratado com muita diplomacia. Perguntou ao Presidente se já havia sido 
marcada a reunião com o município de Goianá para se tratar quanto ao pacientes 
do referido município que são atendidos pelo município de Rio Novo sem 
nenhuma contra partida. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 
Amorim Ferreira: Em resposta ao vereador Daniel Dias, disse que ainda não 
foi agenda, e pediu que aquele vereador que tiver interesse em participar da 
reunião deverá deixar o nome na secretária;  comentou ainda que a Vereadora 
Dulcimar abriu um livro de registro de atendimento para pacientes de fora do 
município, esse número é grande,  e manter o anexo aberto 24 horas gera uma 
grande despesa pra o município. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo 
Dias: Disse que mesmo ainda não tendo agendado a reunião com a Câmara 
Municipal de Goiana, tinha certeza que assim como foi  solucionado a questão 
da APAE conseguirão solucionar mais essa demanda. Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: O vereador usou a palavra e disse “Se foi 
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encaminhado ofício para estar lá e debater o assunto eu irei, mas faço questão de 
avisar que irei para bater na ferida, porque por três ou quatro vezes eu e o senhor 
Prefeito estivemos conversando com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário e o 
chefe de gabinete do município de Goianá, por diversas vezes nos solicitaram 
ofícios e documentações, alegando que era preciso apresentar para a câmara o 
quantitativo de atendimento, a Vereadora Dulcimar atendendo a nossa 
solicitação por umas duas ou mais vezes teve o trabalho de fazer a contagem 
desses pacientes, foi encaminhado para eles e nunca houve o cumprimento da 
palavra, essa é a verdade, na ultima reunião que estivemos presente com essas 
mesmas pessoas, tivemos uma promessa certa, vinda do prefeito, que Goianá 
assumiria pelo menos o plantão de domingo aqui no anexo, e ficamos esperando 
um, dois, três meses, e não foi cumprida a palavra; eu penso assim, a Câmara foi 
até lá discutir a situação da APAE, mas essa questão quando eu estava na 
Secretaria de Saúde, já haviam orientado a direção da APAE de como deveriam 
proceder, e  só houve essa questão da APAE porque teve uma manifestação dos 
pais que cobraram do executivo, já na urgência/emergência infelizmente Goianá 
não cumpriu com a palavra, eu até corrijo vossa excelência de que não existe 
como prefeitura transferir recurso, isso é uma balela para o executivo não fazer 
um termo de cooperação mutua entre as cidade, vocês podem escutar e até achar 
que é verdade, mas quando entenderem como funciona a questão da saúde, irão 
ver  que isso é uma balela, pode sim ser feito um termo de cooperação mutua 
sendo que Goianá  não tem atendimento 24 horas, considerando que mais de 100 
pacientes vem ter seu atendimento de urgência/emergência no município de Rio 
Novo todos os meses, isso é mais do que justificável, diversos municípios do 
Brasil, Minas Gerais e da região utilizam desse artifício,  realmente não existe 
isso de uma prefeitura passar dinheiro para outra, mas a prefeitura de Goiana 
pode sim, fazer uma termo de cooperação mutua e pagar os profissionais por 
Goianá, na hora que for empenhar, vai constar no empenho pagamento referente 
termo de cooperação mutua, dessa forma é completamente legal, e fica essa 
vergonha de Goianá que recebe muito mais recurso que o município de Rio 
Novo ficar despejando paciente aqui no pronto atendimento, não é somente 
consulta, tem também o medicamento, o curativo e as vezes o translado de 
paciente entre os município com a necessidade do  profissional ter que 
acompanhar, eu quando gestor e tenho certeza que o Ormeu enquanto estiver 
como prefeito, não aceitaremos migalhas de Goianá, não aceitaremos mesmo, 
porque o que eles fazem é uma verdadeira falta de respeito, podemos ir na 
câmara de goiana, e eu faço questão de ir, mas irei falar lá no nesse mesmo tom 
que estou falando aqui, pode estar o Prefeito  que é meu amigo, pode estar o 
Vice-Prfeito, e o Secretário de Saúde que irei falar nesse tom, pois não foram 
homens e não cumpriram a palavra quanto aquilo que prometeram. Goianá para 
assumir o plantão de domingo com plantão médico e enfermagem teria de 
despesa o valor  de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à R$ 4.500,00 (quatro mil e 
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quinhos reais) por mês, agora se uma prefeitura não tem esse valor para dar 
atendimento de urgência/emergência para seus pacientes, então Goianá pode 
fechar as portar e voltar a pertence a Rio Novo, porque a verdade é essa, hoje 
Rio Novo gasta de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais) à R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais ) para manter uma estrutura de atendimento de 
urgência/emergência, para dar esse atendimento também a Goiana, onde é 
pactuado com eles que é São João Nepomuceno, eles não querem saber de gastar 
gasolina com a ambulância deles e irem para lá, querem é trazer para Rio Novo, 
que é atendido na hora, não falta medicamento, não falta médico,  peço 
desculpas pelo desabafo, mas é preciso falar,  podem mandar o ofício e marcar 
que eu irei, mas meu tom lá será esse que estou usando aqui”. Palavra com o 
Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao Vereador Guilherme 
Nogueira que concordava com suas palavras, que irão sim na Câmara de Goianá, 
alguma coisa precisa ser feita, pois os recursos aqui estão curtos e esse valor de 
R$4.000,00 á R$ 4.500,00 sobram para eles, eles podem ajudar e precisamos dar 
um passo para que isso aconteça, como disse o vereador já forma feitas reuniões, 
mas precisamos cobrar sempre, pois não para de vir paciente de lá para serem 
atendidos aqui, passou de 17:00 horas, os pacientes de lá começam a chegar, 
está acontecendo da ambulância para próxima da Casa Lar, e mandarem o 
paciente chegar no anexo a pé para não dizer que vieram de ambulância. 
Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que se sentiria 
envergonhado se fosse prefeito ou gestor e colocasse seu paciente numa situação 
dessas, “quando era gestor, quase todos os dias entre 18hs  e 21hs, ficava pelo 
menos meia horas no anexo, e nem ele nem a equipe nunca destratamos nenhum 
paciente, mas ficaria  envergonhado de fazer seu paciente numa situação como 
esta. Disse que já foi citado o exemplo da APAE, da urgência/emergência, e tem 
mais, o CAPS do nosso município recebe um custeio de R$ 28.305,00 (vinte e 
oito mil trezentos e cinco reais) por mês, recurso esse que é federal, quando 
assumimos colocamos o CAPS verdadeiramente funcionando, antes  tinha dois 
funcionários atendendo uma vez por mês, e hoje ele funciona integralmente, e 
diversos pacientes precisam ficar lá o dia  e recebem as refeições, café da 
manhã, almoço e café da tarde, sendo que treze desses paciente eram do 
município Goianá, o Estado de Minas Gerais deve para o CAPS de Rio Novo 
mais de meio milhão de reais, o município só recebe esse recursos de R$ 
28.305,00 e deve estar custeando com recursos próprios cerca de R$25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) por mês,  quando fui me reunir com gestor do município 
de Goianá, o que não foi somente uma vez, pedi para pelo menos Goianá 
colaborar com almoço dos pacientes de lá e mais uma vez recebi a promessa, 
uma vez, duas vezes, na terceira pensei, se neles não tem a hombridade de 
colocar a comida para os pacientes dele o que será do resto, esse é mais um 
exemplo do que estou falando para vocês”. Palavra com a Vereador Dulcimar 
Prata Marques: endossou as palavras do Vereador Guilherme, dizendo pois 
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convive com esse problema diariamente, disse ainda que é do conhecimento de 
todos que lá existe a Igreja Testemunha de Jeová, e parece que todos os 
domingos tem culto, e ficamos também por conta das pessoas que passam mal 
na hora do culto, que poderiam estender a situação para o município de Coronel 
Pacheco que não está sendo diferente, já aconteceu de  recebemos da Secretária 
de lá pedido para que pudesse mandar um paciente  que precisava tomar uma 
injeção que precisava da presença médica para ser administrada, que na semana 
retrasada,  receberam um  telefonema da enfermeira de Goianá às 16:30hs, que 
estava dando seu  testemunho por ter sido ela a receber a ligação, pedindo  para 
mandar para o anexo um paciente que se acidentou, e disse a ela que a referencia 
deles era São João Nepomuceno, e ela perguntou se não havia jeito de mandar 
para Rio Novo, que autorizou, que só estava fazendo esse comentário porque os 
profissionais do anexo, um médico, uma enfermeira e um técnico, ficaram 
aproximadamente 00:45 minutos atendendo o paciente de Goianá e  todos os 
paciente de Rio Novo ficaram aguardando, é com esse zelo e profissionalismo 
que todos são atendidos, mas gostaria de deixar claro que enquanto o paciente de 
Goiana estava sendo atendido, na sala de espera tinha mais de 10 pacientes de 
Rio Novo entre crianças, idosos, outras pessoas passando mal,  e o município 
não recebe nada por isso, nem sequer recebe o valor da consulta do SUS, não 
negam atendimento, mas é preciso falar, e gostaria de participar desta reunião, 
que todas as vezes que tem um paciente de Goiana, os mesmos perguntam se o 
município está ajudando, e  tem prazer em dizer que não ajuda, que não mandam 
sequer um rolo de esparadrapo, está falando isso nesta casa e falará com o 
prefeito quando for lá, é uma vergonha ficarem sábado e domingo  a mercê de 
Goianá, e agora também Coronel Pacheco. Palavra com o Vereador Ivalto 
Rinco de Oliveira: Disse que ninguém melhor que o Vereador Guilherme 
Nogueira que foi gestor de e Vereadora Dulcimar Prata Marques como 
enfermeira do município, que acompanha de perto e sabe a real situação, 
perguntou ao vereador Guilherme se não pode ser feito um ofício ao Prefeito de 
Goiana informando que os pacientes vindos de lá não serão mais atendidos, que 
não atendia bem, mas achava uma falta de ética usarem o atendimento e com 
isso deixando de dar um melhor atendimento aos pacientes de Rio Novo, que 
que Goianá é um município que tem menos da metade da população de Rio 
Novo, mas recebe o mesmo valor de fundo de participação, e deveriam ter uma 
atendimento 24 horas, no entanto não tem e usam o do município de Rio Novo, 
achava isso um absurdo  e tinha que haver um consenso, que tem conversado 
com pessoas de Goiana e pelo que eles passam nada do que o Prefeito prometeu 
ele tem cumprido, que  acha que ele irá prometer novamente, não irá cumprir, e 
continuaremos atendendo, e pelo que está vendo a tendência é as coisas 
piorarem;  hoje esteve em São João Nepomuceno e o hospital de lá também está 
em situação muito difícil, e questionou se não seria melhor encaminhar os 
paciente de Goianá para Juiz de Fora que tem mais recurso,  já que o Prefeito 
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não quer contribuir com nada, que tivesse um pouco de consciência e ao invés 
da ambulância trazer os paciente para Rio Novo levassem para Juiz de Fora, 
disse ainda que pelo que tem visto e ouvido com referencia a cidades vizinhas, 
Rio Novo está muito bem, e achava que deveriam dizer ao Prefeito de Goianá 
que se continuar do jeito que está  o município de Rio Novo não terá  condições 
de atender. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques: Disse que 
tudo é uma questão de responsabilidade e respeito para com os munícipes  talvez 
não tenha sido isso que ele colocou na sua campanha, que  depois das 17:00 
horas Goianá não tem saúde, pois migra tudo para Rio Novo, nem para São João 
Nepomuceno que é a referência, eles vão, que não negam  atendimento, e todos 
os atendimentos de Goiana são registrados, como temos dos demais municípios, 
não estamos questionando pacientes em transito, mas Goianá depois das 17:00 
horas não tem referencia, vem tudo para Rio Novo, então que o prefeito tenha 
mais responsabilidade e respeito com seus munícipes, sendo que Goianá tem o 
mesmo fundo de participação que Rio Novo. Palavra com o Vereador 
Guilherme de Souza Nogueira: Em resposta ao vereador Ivalto Rinco o 
vereador disse  que “infelizmente  não tem um meio legal de estar oficiando a 
questão da negativa, o que sempre pedido  é que se cumpra aquilo que é 
pactuado no comitê de urgência/emergência da Superintendência Regional de 
Saúde, ou seja, que se direcione os munícipes para onde os recursos da PPI do 
município está locado, que no caso é São João Nepomuceno e Juiz de Fora, 
agora se eles não tem a gestão e a hombridade de pelo menos cumprir aquilo que 
foi pactuado, pode-se ver o nível, a mentalidade deles, logo no inicio da gestão 
quando teve a posse, o Prefeito Sr. Estevão disse ao Prefeito Ormeu que iria 
ajudar, que é era um compromisso que havia feito a ele antes da posse por  não 
ter para onde mandar seus pacientes, aí entrou um elemento que quis colocar 
uma situação na saúde que Goianá não tem peito segurar, no inicio do mandato 
Goianá começou a ter médico aos sábados, domingos, e  até meia noite, 
começou a ter tudo isso, mas  aconteceu  que não tiveram bala na agulha para 
manter, essa é a verdade, não tiveram peito para segurar, pois é preciso ter peito 
para segurar um plantonista, e começaram a ver que estavam tendo médico para 
dar atentado, aferir pressão e prescrever receita,  porque quando era preciso 
fazer uma injeção ou uma sutura colocavam na ambulância e mandavam para 
Rio Novo, quando começaram a sentir a pressão no bolso, arriaram e votou com 
o atendimento de segunda a sexta até as 17: 00 horas,  mais uma vez voltamos 
até lá, explanamos e pedimos, e nesta terceira ou quarta vez que lá estivemos no 
gabinete do prefeito, apertamos as mãos, onde foi solicitado mais uma vez esse 
documento para apresentar o termo de cooperação na câmara, e mais uma vez 
não foi cumprindo a palavra, e foi o estopim final. Foi bom essa oportunidade 
pelo tema levantado  pelo vereador Daniel Dias, que deu pra gente desabafar e 
mostrar de maneira clara para essa câmara o que se passou durante esse tempo e 
que fizemos e qual o distrato, falta de respeito e falta de palavra que tivemos. 
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Palavra com o Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que 
devido a urgência e tudo que foi exposto sugeriu que se marcasse uma reunião 
na câmara  e se possível para a próxima semana. Palavra com o Presidente 
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que irá solicitar o agendamento 
da reunião e pediu ao vereador Guilherme de Souza Nogueira que se fosse 
possível levar uma planilha de gastos com profissionais  e insumos. Palavra 
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: disse que quer participar dessa 
reunião como vereadora e membro da comissão de Educação, Saúde e 
Assistência Social. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou 
encerrada a reunião da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse 
apresente ata. 

__________________________ _____________________________
Daniel Geraldo Dias Dionísio Da Dalt Netto

____________________________ _____________________________
Dulcimar Prata Marques Eduardo Luiz Xavier de Miranda

___________________________ _____________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo Guilherme de Souza Nogueira

____________________________ _____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira João Bosco Ferreira Pires

____________________________ 
Jordão de Amorim Ferreira
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