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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1470/2019
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 10 de setembro de 2019

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2019, às 19h10min 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,
Dionísio Da Dalt Netto, Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Guilherme de Souza Nogueira, Ivalto Rinco
de Oliveira e João Bosco Ferreira Pires. O Presidente declarou aberta a Sessão
Ordinária da Câmara Municipal. Informou que o Senhor João de Souza e a Sra. Dilza
de Fátima Monteiro se encontravam inscritos para fazerem uso da palavra. A seguir o
solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de
Lei 010/2019 do legislativo “Dispões sobre a instalação de equipamento eliminador
de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial.” 2- Requerimento
080/2019 Autoria: Autores: Vereadores Jordão de Amorim Ferreira e Emanuel Ayres
Costa Sêmedo do Carmo. Exmos. Srs. Vereadores 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: Seja reiterado o requerimento n° 044/2019. Sala das Sessões
"Messias Lopes", 10 de setembro de 2019. Jordão de Amorim Ferreira Emanuel Ayres
Costa Sêmedo do Carmo. 3- Leitura de Convite: A Comissão Organizadora da
Competição Rio Novo Trail Run, convida para a 3ª edição do evento que acontecerá
no dia 15 de setembro do corrente ano a partir das 08hs na Praça Milton Braga - Rio
Novo-MG. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei 010/2019 do legislativo “Dispões
sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água
residencial ou comercial.” Colocado em primeira discussão e encaminhado para as
comissões emitirem parecer. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse que esse é um projeto que está sendo apresentado em todas
as câmaras do país, que as empresas de abastecimento de água alegam que o uso do
aparelho é ilegal, mas não existe argumento plausível por parte dessas empresas para a
não utilização, existem reportagens em que casas que utilizaram o equipamento
obtiveram redução em suas contas de água em até 40%; muita das vezes se paga ar em
vez de água, a aprovação desse projeto dará ao cidadão o direito de escolha. Colocado
em primeira votação. Aprovado por unanimidade. 2- Requerimento 080/2019
Autoria: Jordão de Amorim e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única
discussão e votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar início a palavra livre o
Vereador Presidente comentou com referencia ao convite para o Trail Run.
PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Se
desculpou por sua ausência na sessão da semana anterior, disse ter tido compromisso
em Belo Horizonte nas duas ultimas terça-feira, em uma conseguiu chegar no final da
sessão, mas infelizmente na semana anterior não conseguiu chegar e nesta sessão foi
aprovado um requerimento de sua autoria, solicitando que a mesa diretora agende uma
audiência pública para tratar da possível privatização dos correios, que no caso é uma
noticia de nível nacional e vai gerar muitos debates, e que diretamente Rio Novo pode
ser afetado, visto que há indícios de que com a privatização a agência possa ser
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fechada, e como é interesse do Legislativo defender as causas que afeta diretamente a
população, em contato com alguns membro da diretoria dos correios, e também do
sindicato é que decidiu fazer a propositura, para que possam debaterem e
manifestarem, seja contra ou a favor, o que não pode é diante de uma tema de tamanha
importância, e que afeta diretamente a cidade, deixar de fazê-lo, que possivelmente na
segunda quinzena de outubro terão a confirmação com alguns autores, e se colocou a
disposição para estar ajudando na organização desta audiência publica. Disse que hoje
teve a felicidade de no gabinete do prefeito conhecer o novo delegado de Rio Novo,
Dr. Gutemberg, que se apresentou essa semana para ficar como titular na cidade, que é
muito importante visto que nos últimos anos é um delegado São João Nepomuceno
que presta assistência no município, que o Dr. Gutemberg elogiou muito a equipe da
policia civil, que já é composta, mas faltava o Delegado, e que ele comentou já ter
prestado serviço no município e conhece um pouco da realidade apesar já haver
mudado bastante, e solicitou que seja encaminhado ao Dr. Gutemberg um ofício de
saudações e colocando esta casa a disposição. Palavra com o Presidente Vereador
Jordão de Amorim Ferreira: Disse ao Vereador Guilherme Nogueira que o ofício
será encaminhado em nome de todos os vereadores. Quanto as audiência conforme o
vereador mencionou existe um responsável pelas audiências que vem acontecendo em
outros municípios, sendo assim sugeriu entrarem entrar em contato e agendar a vinda
previa desse responsável para começar a organizar a audiência. Palavra com o
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que haverá uma audiência no
município de Cataguases e pediu ao responsável pelas audiências para passar a data
para possam ir e acompanhar como é a dinâmica e conhecer as pessoas. Palavra com
a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que lembrou da passagem do Dr.
Gutemberg no município e esteve na delegacia para lhe dar as boas vindas. Solicitou
que seja encaminhada moção de aplauso aos Cavalheiros da Cultura pela 6ªedição da
Feira Literária- Fliminas, e sugeriu a mesma seja assinada por todos. Palavra com o
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador fez uso da palavra para
dizer que ia solicitar a moção de aplauso aos Cavalheiros da Cultura pela 6 ª edição da
Fliminas, que mesmo diante das dificuldades financeiras e de pessoal não deixou nada
a desejar na realização do evento, que em todos os locais comerciais da praça e hotéis
se falava bem do evento, e que o melhor de tudo é poder ver uma criança lendo um
livro, que é o grande objetivo da festa. Palavra com o Presidente Vereador Jordão
de Amorim Ferreira: Disse ter sido um ótimo evento e que tantos os artesãos quanto
os comerciantes que colocaram seus produtos nas barracas no entorno da praça
elogiaram e disseram ter tido um bom retorno, que o evento foi bom para todos em
especial para educação e cultura das crianças do nosso município e município vizinhos
que visitam a feira. Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: Sugeriu
que na audiência pública sobre a possível privatização dos correios fosse tratado
também com relação a falta de entrega de correspondências em alguns locais no
município; conversando com funcionários dos correios foi informada que existem
cachorros soltos e até mesmo proprietários que deixam portões abertos e eles estão
tendo dificuldades em estar entregando as correspondências, lhe informaramainda o
nome de algumas ruas que estão com este problema, que pensou em dar maior
notoriedade a esta questão, informando o porque estas pessoas não estão recebendo
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suas correspondência, através do jornal, na pagina da câmara divulgandoo nome das
ruas e solicitando das pessoas que tem cachorros que possam deixá-los preso, evitando
que outras pessoas sejam prejudicadas devido a esta questão, debater o assunto e ver o
que a câmara poderia fazer para estar ajudando a solucionar o problema com relação a
entrega de correspondência. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse que no ano anterior a câmara recebeu uma correspondência
dos correios com a relação dessas ruas, sugeriu que a relação fosse publicada no jornal.
Palavra com o Vereador Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Solicitou que
fosse reiterado o pedido ao executivo para que fosse implanta as placas de nomes das
ruas recentemente denominadas através de projetos de lei aprovados por esta casa e
sancionados pelo executivo e assim auxiliar nesse problema da entrega de
correspondências. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que também já foi solicitado a atualização no Google e no Waze, pois
diversas ruas do município não estão no GPS, e comentou sobre um evento no Bar do
Pedro Alvim e as pessoas que não conheciam o local estavam sendo direcionadas
para a Cachoeira do Calixto, e que irá encaminhar um requerimento para executivo
com as solicitações. Palavra com o Senhor João Luiz de Souza: Cumprimentou a
mesa diretora e os demais presentes e disse que “Infelizmente não estava nesta casa
hoje para fazer visita, mas sim para fazer uma reclamação, muito grave e muito séria,
que teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas na rua sobre a gestão do
prefeito e saber qual a função dos vereadores de uma cidade. Primeiramente dizer que
não é candidato a nada, nem pode ser, perguntou se algum dos parlamentares assistiu
ao vídeo que postou, e disse que antes de postar o vídeo mandou para o prefeito, para
todos verem tudo que tinha acontecido com ele, o descaso que está a Secretaria de
Saúde, que quando eles vem marcar um carroos funcionários acham que a gente vem
para passear, tem um senhora chamada Rita, que trata eles como se fosse cachorro,
que mandou um recado para o presidente dizendo que gostaria que o Secretário de
Saúde estivesse hoje aqui, que pediu para convidar o prefeito, porque na hora de
passar na casa deles e pedir voto vai, mas na hora de atender a população bem não vai,
perguntou se sabem porque, e disse que é porque são pobre, mas que não são burros,
que as pessoas da Secretaria de Saúde acham que deles não sabem conversar, disse que
a sua consulta saiu na sexta-feira passada, eu foi conversar com o Secretario de Saúde,
e ele lhe disse que a prioridade da marcação de veículos para médico em Juiz de Fora
era para as consultas marcadas pela secretaria, sendo que quem marcou consulta dele
foi a Poliana, que gostaria que o prefeito estivesse aqui para dizer a ele que quem o
elegeu foram eles, que ele esteve na sua casa pedindo voto, e era isso que queria dizer
para ele, e queria dizer para todos vocês, tomem cuidado com quem vocês colocam do
lado de vocês, porque o povo joga a culpa em vocês, disse ao vereador Guilherme
Nogueira que quando era ele que estava na Secretaria de Saúde não ouvia falar nada
dele, e não estava puxando saco de ninguém porque não precisa, mas agora ouvi falar
muito coisa e está tudo caindo em cima do prefeito, portanto no vídeo postou eu falou
para ele voltar a ser o prefeito que ele era há sete meses atrás, se assistirem o vídeo
irão ver, na pagina Joao Luiz Souza no facebook, que mandou o vídeo no whatsapp do
prefeito, outra coisa que esta um descaso total e também falou para ele vídeo é sobre
essa ambulância verde, da perda total, não pode nem rodar, perguntou como não tem
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carro para ir a Juiz de Fora no médico se tem dois carros do ACISPES e outros carros
rodando o dia inteiro, o que esses carros estão fazendo? Disse que não tem remédio no
postinho, e se alguém aqui falar que tem, então de a ele o Aerolin Spary que precisa,
que está usando o Aerodini que para ele não vale nada, que tem uma receita nova que
o médico passou para ele, disse também que tem um laudo psiquiátrico pedindo que o
médico vá ate sua casa duas vezes por semana, isso tem sete anos e nunca foi. O PSF I
tá um descaso total, onde já se viu atender 8 consultas por dia. Trouxe escrito diversas
reclamações que as pessoas lhe pediram para falar mas iria falar somente da Dona
Vilma, uma senhora de 82 anos que mora perto da igrejinha e que sai de casa as
5h30min para marcar consulta e quando chega já tem 12 pessoas na sua frente,
questionou ser os vereadores achavam isso justo e disse que são eles que fazem as leis,
que fiscalizam, que as eleições estão chegando e que eles deveriam ajuda-los, pois
como ele está falando a culpa cai é no prefeito, é dele que vão cobrar, que ele estava
aqui hoje e vai jogar na internet mesmo, que não é candidato a nada e não vai apoiar
ninguém, pediu desculpas a vereadora Dulcimar por ter citado seu nome, mas o que
tinha que falar ele falava, pois não tinha rabo preso com ninguém, disse que o
Presidente Vereador Jordão sempre o está apoiando, que essa semana aconteceu uma
coisa absurda, estava falando ao telefone com uma pessoa quando o presidente estava
passando, que o chamou e passou o telefone para ele, porque haviam deixado para
traz uma paciente da hemodiálise em Juiz de Fora, e disse que se alguém acha isso
certo pode abrir o tumulo e pular dentro. Disse que era o que tinha a falar e agradeceu
pela
oportunidade”. Palavra com a Senhora Dilza de Fátima Monteiro:
Cumprimentou os presentes e disse que estava aqui para falar do bairro Vale das
Mangueiras “é um bairro que está abandonado, que foi asfaltado, mas quem asfaltou
deixou bueiros enormes e carros caindo neles, disse que gostaria que os vereadores
olhassem a quadra poliesportiva que existe no bairro e fica em local escondido e os
moleques utilizam para fazerem o que não deve, pegarem drogas, e ainda acabaram
com o quiosque do bairro, em seguida perguntou aos vereadores se existe usucapião
para rua, se usucapião é só para rico, não é para pobre, que a rua pela qual já esteve
aqui nesta casa pedindo providências e trouxe até um abaixo assinado dos moradores,
continua com aquele muro, e tem certeza que a senhora que fez aquele muro é uma
senhora que tem possibilidades financeiras muito boa, que não tenho nada contra ela,
mas ela não vai derrubar o muro e vai vender a casa com aquele terreno, que não é
terreno, é rua, disse que se isso acontecer também fará um muro em uma rua pra ela,
e irá pra radio falar para população que todos podem fazer isso, esperou ate agora uma
providência, que estava adoentada, mas vai trazer pelo menos metade dos moradores
do vale das mangueiras aqui com o abaixo assinado, e que ver ser se os vereadores e o
prefeito irão tomar uma atitude. Se dirigiu ao Sr. João Luiz Souza disse que ouviu seu
áudio reclamando que não havia vaga no ônibus, com ela já aconteceu a mesma coisa,
mas ela pegou a relação viu que o carro estava cheio, mas acordou cedo e veio esperar,
e faltaram varias pessoas que estavam marcadas e não compareceram, que é preciso
olhar por toda a população, não por uma ou duas pessoas, e sugeriu aos vereadores que
fizessem um requerimento para que o paciente que tiver consulta marcada e não
comparecer sem justificativa que fique suspenso por dois ou três meses, com
referência ao idosos, já esteve na promotoria, pois recebeu denuncia de uma idosa, por
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ela é presidente do conselho do idoso, disse que o médico do PSFI, vai falar dele
especificamente, porque foi dele que recebeu a denuncia, que ele suspendeu isso as
marcações de consultas, essa senhora que a procurou teve a coragem de fazer a
denuncia, que eu já tive varias reclamações mas não pode levar reclamação a diante,
se a pessoa não fizer um BO, a senhora que me procurou fez o BO, que esteve na
promotoria, e a promotor não pode interferir, nem juíza, nem prefeito, e nem os
vereadores podem interferir, porque quem manda é o Governo Federal, é o Ministério
da Saúde, inclusive eu levei adiante e essa senhora também, e sabe o que esse médico
aí fala? “Quem manda aqui sou eu, eu mando, ninguém me manda”, disse que estive
como Secretario de Saúde antes de fazer esse procedimento junto a promotoria e o
Secretario falou que infelizmente não podia fazer nada porque quem manda é o
Governo Federal, por isso que nossos idosos estão nessa situação, que falou com a
promotora, que se o idoso não tiver R$ 30,00(trinta reais) ou R$ 40,00(quarenta reais)
para pagar alguém que marque a consulta para ele, eles ficam na chuva, no sereno,
que a promotora não pode fazer nada, mas ela fez um relatório e mandou para a
federal, e quem vai na federal é ela conversar sobre esse bonitão, e tudo que está
acontecendo naquele posto de saúde é esse médico que é culpado. Pediu os vereadores
que cobrassem do senhor prefeito com relação a segurança dentro da prefeitura, que
nunca viu uma prefeitura tão sem segurança como esta, disse que já acionou
funcionários, inclusive o secretários de saúde, que não vai muito com ele não, que o
Guilherme Nogueira realmente era um ótimo secretário de saúde está fazendo falta,
porque o atual não tem voz ativa, ele deixa a desejar, então nem muito papo tem, mas
outro dia entrou na prefeitura, iria ver algo na secretaria de saúde para ela, eu parei no
meio do caminho, porque nunca ouviu tanto palavrão na sua vida, mas não foi de
funcionário, foi de usuário, que não eram pequenos palavrões como a gente fala,
palavrão de baixo calão, gritaria com funcionário, disse que quando funcionário faz
algo que ela não gosta, chega perto e diz que gostaria de falar com ele em particular,
agora fazer escândalo, falar palavrões, que virou as costa e foi embora pois estava com
sua neta, que tem que ter segurança. Disse ao Sr. João Luiz que não sabia o que a Rita
havia feito, mas se ele levantar cedo irá ver quantas pessoas vão nos ônibus, e se
precisar de acompanhante, é direito dele, pois viu que ele tem dificuldade de andar, e
quem tem que tomar uma posição já que o secretario de saúde não faz, e ele é pago
para isso, são os vereadores, criando uma lei que puna os usuários que faltarem nas
consultas sem justificativa. Pediu aos vereadores que tomem providências na questão
do muro, que quer ver aquele muro arriado, ou então vai abrir aquilo lá para fazer uma
garagem coletiva, porque eu já pediu duas vezes aquele terreno, a primeira para fazer
um parquinho para as crianças, disseram que não podia porque é rua , a segunda foi
para montar uma academia, não pode porque é rua, que achava que o Luiz Carlos
havia pedido para fazer uma garagem, e disseram que não podia porque é rua, mas dar
para rico bonitinho pode né? Disse que irá incentivar o povo pobre a invadir final de
rua, pediu que a desculpassem, mas era uma pessoa muito sincera e falava aquilo que
pensava, e na próxima semana estará aqui trazendo o abaixo assinado, e inclusive irá
entregar para a promotoria uma cópia do abaixo assinado porque acha isso uma bruta
sacanagem, as pessoas só fazerem para quem tem dinheiro, então pega aquele terreno
dá para quem não tem dinheiro, terreno não, rua, dá para uma pessoa que precisa, que
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não tem condição financeira, e os moradores do vale das mangueiras irão aplaudir,
disse ainda que ela no vale das mangueiras, acha que até em Rio Novo, pois foi
procurada por uma mocinha que foi agredida e queria falar com ela, achava que que
era o xerife, que nem sabe o que é no vale das mangueiras, porque até um cavalo solto
lá eles a procuram.Estava outro dia na igreja batista, e tinha um cavalo solto na rua,
aliás na praça, no Vale das Mangueiras, em todo lugar, isso é moda em Rio Novo,
disse que já falou que vai comprar uma corda e colocar no seu carro e quanto ver uma
cavalo solto na rua colocando vidas em risco, porque minha filha quase bateu por
causa de cavalo solto na rua, que irá amarrar o cavalo e prender na frente da delegacia
de policia, que já falou até isso com os policiais, eles disseram que ela não posso fazer
isso, mas ela disse que pode, que ela tem liberdade, já que eles tem liberdade para
soltar os cavalos e colocar vidas em risco, pediu os vereadores que fizessem uma lei
para isso; disse aos vereadores que tudo que reivindicou aqui não é difícil de ser feito,e
que vai na rádio se aquela senhora não derrubar aquele muro, que se prefeitura não
tomar uma providência, ela jura que vai na radio, pediu desculpas caso tenha
ofendido alguém, mas pediu aos vereadores que tomassem providências pois foram
eleitos pelo povo, não por uma, duas ou três pessoas, e disse ainda que aquela pessoa
que vai vender aquela casa por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) , nem sabe se ela
ainda vota aqui em Rio Novo, porque aqui ela não mora. Palavra com o Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Agradeceu a presença do Sr. João Luiz Souza e da
Sra. Dilza Monteiro. Disse que com referencia as constantes reclamações do PSF-I e
PSF-II, elas vem acontecendo desde a época em que era Secretário de Saúde, que
somente o PSF-III tem um bom funcionamento, fez diversas manifestações junto ao
Ministério da Saúde, e recentemente foram feitas novas manifestações, infelizmente o
município de Rio Novo está refém desse programa mal elaborado e que traz esses
péssimos profissionais para a nossa cidade, profissionais que não tem
responsabilidade, e nem respeito por aqueles que procuram o posto de saúde para obter
seu tratamento, sua receita, porque um dos princípios do Programa Saúde da Família é
o acolhimento, e isso não está acontecendo por parte médica, disse que ainda bem que
o programa mais médico irá acabar, porque do jeito que está não tem jeito, disse que o
município tem bons profissionais saindo para trabalhara em outros municípios, citando
como exemplo o Dr. Luiz Paulo Cosentino Xavier que trabalha em Goianá, a Dra.
Silvana Tanagino que trabalha em Piau, e vindo para o município profissionais que
não querem saber de atender, péssimos profissionais, é preciso torcer para que esse
programa mude rápido para que possamos ter pessoas que realmente querem atender
de acordo, acolhendo com respeito, o idoso, o diabético, o hipertenso, assim como o
morador da zona rural, disse que há um tempo atrás falou que vai chegar mandato
judicial para providenciar receita de medicamento de uso continuo de um paciente por
ele não estar tendo acesso ao PSF, essa é a realidade, e ficamos refém dessa situação,
esse é um serio problema que o município vem tentando resolver de todas as formas, e
esperam ter um retorno o mais breve possível pelos órgãos que os colocaram esses
médicos aqui no município. O transporte, é também um problema sério que temos
devido a imprevisibilidade e a alta demanda, quanto a bloquear o paciente que falta as
consultas, quando estava como secretário chegou a implantar essa questão e o próprio
sistema fazia o bloqueio, mas houve diversas denuncias e foram aconselhados a retirar,
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porque fazendo isso estariam ferindo o direito de acesso do paciente, mas que é uma
realidade, se chegarem todos os dias as 16hs, e pegarem o mapa de um ônibus ele está
cheio, e no outro dia faltam diversas pessoas, imprevisto acontecem, mas a grande
maioria de forma irresponsável, não vai, e está tirando a vaga de outro paciente, disse
ainda que hoje estava conversando com um funcionário da secretaria de saúde que lhe
disse ter agendado uma consulta para uma paciente e no outro dia encontrou a paciente
e perguntou se havia dado tudo certo na consulta, a paciente respondeu que não foi,
porque quando estava esperando o ônibus falaram com ela para não entrar no ônibus
porque nele tinha uma pessoa doente e ela iria pegar, que é preciso colocar essa
situação de que muitas pessoa irresponsáveis tiram a vaga de outras. A hemodiálise
sempre foi tratada com prioridade, e assim deve ser feito, se ficou um paciente para
trás, é preciso verificar o que aconteceu, comentou que em 2017 o município foi
notificado pelo HU-Hospital Universitário de que eles não poderiam mais fornecer o
alimento aos pacientes que lá faziam hemodiálise, e pediram que a Secretaria de Saúde
fornecesse a alimentação, e prontamente foi fornecido, e é fornecido até hoje, é pouca
coisa, até mesmo porque os pacientes com essa enfermidade tem certa limitação na
dieta, uma paciente chegou a falar que a nutricionista do HU elogiou muito a
Secretaria de Rio Novo, que foi uma das poucas que tive esse respeito com o paciente,
e uma das prioridades dada à hemodiálise foi a questão do transporte, que na outra
legislatura uma de suas grandes discussões nesta casa era o transporte inadequado para
os pacientes, que muitas vezes eram colocados em uma Van, precisando ficar
aguardando outro paciente, e hoje 95% das vezes vão em um veículo novo, em sua
maioria exclusivo para hemodiálise, com ar e conforto, mas é preciso procurar saber o
que aconteceu com esse paciente que foi deixado em Juiz de Fora para que se possa
tomar as devidas providências. Com referencia a questão do medicamento, disse que
estamos passando por um momento a nível nacional, onde é preciso ser revisto a
judicialização dos medicamentos, esta chegando a uma ponto que só terá acesso a
medicação quem judicializar, citou como exemplo a compra do medicamento Xarelto,
que está sendo muito utilizado e custa aproximadamente R$250,00 (duzentos e
cinqüenta reais) a caixa, com esse valor se compra milhares de comprimidos para
pressão e anti inflamatório que seria para atender a população, é preciso ter uma
discussão sobre o assunto, no período que estava na secretaria de saúde, tiveram três
mandados judiciais referente a medicamentos, um foi de uma paciente que nunca usou
o SUS porque tem planto de saúde, ele o procurou e solicitando uma insulina que
custava R$1.000,00 (hum mil reais), em resposta a ele disse que não poderia fornecer
porque o receituário era de médico particular, e ofereceu para ele tratamento do SUS,
porque poderia ser que o médico do SUS, pois temos o HIPERDIA no ACISPES,
fornecesse a ele também aquela insulina, mas ele não poderia fornecer, então não
negou o medicamento, uma semana depois chegou um mandato judicial obrigando o
município a comprar a insulina, atendeu prontamente porque ordem dada é ordem
cumprida, apesar de não concordar,pois não acha certo o paciente que toma insulina
faz o tratamento no CEAE ou no HIPERDIA, faltar as vezes o insumo para ele, para
poder dar uma insulina de R$1.000,00 (hum mil reais) para um paciente que nunca foi
no SUS, que nunca entrou no ônibus do ACISPES para ir consultar, nunca entrou
numa Van pra ir consultar, o paciente que trata no ACISPES se agravar ou faltar
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medicamento ele vai para o HPS, para a UPA, já o paciente que recebe a insulina de
R$1.000,00 se passar mal ele vai para o Monte Sinai, para Albert Sabin, e essas coisas
precisam ser revista, ou a justiça revê, ou vai acontecer essa questão, faltará
medicamento básico, e não será somente em Rio Novo, será em todas as outras
cidades, disse que tiveram também um outro mandado judicial de um paciente que
pediu uma insulina, falei que seria fornecida mas ele queria uma que tinha outra forma
de aplicação, e lhe disse que só poderia fornecer aquilo que o médico prescreveu, ele
entrou na justiça e a justiça mandou fornecer a que ele queria e não a que o médico
prescreveu, infelizmente tem alguma coisa errada. Disse que essa semana tiveram a
boa notícia de que o Governador Romeu Zema voltará a pagar os municípios para
poder adquirir os medicamentos, que Rio Novo, recebe R$7.000,00 por mês da
contrapartida estadual para comprar medicamento básicos, com mais R$ 5.000,00 que
vem da União, com esses valores compra-se muito medicamento da atenção básica,
para atender a todos, mas aí vem os mandatos judiciais, que consome do triplo deste
valor para atender uma média de 300 pessoas, e sendo assim é preciso haver uma
mudança de cima para baixo, ou vai ficar difícil o fornecimento de medicamento
básico, disse que foram boas as colocações feitas pelo Sr. João Luiz Souza e Sra. Dilza
Monteiro, que os vereadores estão aqui para ouvir, nem tudo a podem concordada, mas
é preciso ouvir, discutir e propor. Com referência ao muro, disse que não estava
sabendo, mas irá até o local para fazer um proposição sabendo do que está falando.
Palavra como Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que esses
dois médicos desde que iniciaram seus trabalhos no município que vem sendo debatido
a permanência deles, mas como foi dito, eles não são de responsabilidade do
município, o Governo Federal é o responsável pela estadia deles aqui, disse ainda que
teve um paciente da zona rural que foi humilhado dentro do PSF-I por um desse
médicos, que disse ao paciente que roça não é lugar de gente morar, que se quer
atendimento que mude para a rua, mas se ele tem um café, uma salada em casa é o
produtor que mora lá da roça que produz, o paciente foi muito humilhado, perdeu vaga
e saiu sem medicamento, e os médicos do anexo vivem quebrando o galho como
sempre, ao invés de fazerem o atendimento de urgência/emergência, estão fazendo o
serviço de PSF, infelizmente são dois médicos incompetentes, como pode numa área
de 3.000 pessoas ser atendida somente 8 por dia é uma vergonha, o povo está a deriva
com falta de medicação por incompetência. Com relação ao paciente da hemodiálise
que foi deixado em Juiz de Fora, foi realmente um esquecimento, que esteve
pessoalmente na secretaria de saúde, e o motorista foi advertido no mesmo dia, disse
ainda que o poder judiciário não quer saber se a prefeitura tem recurso ou não, só
manda ser feito a compra e o que mais quebra a maquina são as ordens judiciais.
Palavra como a Vereador Dulcimar Prata Marques: Usou a palavra para dizer que
foi muito bem lembrado pelo vereador Jordão Amorim quanto a sobrecarga dos
atendimentos no Anexo por conta do mau funcionamento dos PSF’s, disse que estão
tendo muita dificuldade em conseguir profissionais
para o atendimento de
urgência/emergência, pois o médico ao invés de dar uma maior atenção ao paciente
com realmente um quadro de urgência/emergência, precisa parar para atender um
paciente que deveria estar sendo atendido no PSF, e mais uma vez estamos quebrando
protocolo por mal funcionamento nas unidades de PSF, o médico vem começa atender
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desanima e vai embora, porque infelizmente não acontece como deveria acontecer o
desenrolar de um Programa de Saúde da Família. Palavra com a Senhora Celia
Maria Francisca da Silva: Disse que estava hoje presente na sessão a convite do Sr.
João Luiz Souza, que trabalha na Farmácia do Município e assistiu ao vídeo que ele
postou nas redes sociais, que escutou ele falar que está procurando o medicamento
Aerolin, e de fato esse medicamento não tem, mas tem o similar ao Aerolin, mas
senhor João Luiz diz que o medicamento similar ele não pode usar, que ele não quer
usar, sendo que esse medicamento também é dado na farmácia popular, ele vai na
farmácia várias vezes, é educado com ela, e ela também é educada com ele, porque já
é da sua natureza ser educada com as pessoas, e lá mais do que nunca é sua obrigação,
fazia sua as palavras do Vereador Guilherme que lhe ensinou a respeito de
medicamentos, e na farmácia fazem de tudo para atender a todos, pra ela não importa
se foi Ormeu, lá todos tem que ser tratado da mesma forma, com carinho e respeito,
disse que as vezes a pessoa pega 10 tipos de medicamentos, aí o médico prescreve pra
cada paciente 120/240 comprimidos, se 5 pacientes pegarem já foram 1.000
comprimidos, a demanda é muito grande, mas como às vezes vê em postagens nas
redes sócias que a farmácia não tem remédio, isso não é verdade, deveriam averiguar e
passar um dia na farmácia com ela, que ela não para um minuto, a fila é imensa de
tantas pessoas que ela atendo, e o próprio Senhor João Luiz pode ser minha
testemunha e falar se é verdade ou não. Palavra com o Presidente Vereador Jordão
de Amorim Ferreira: Agradeceu a Presença do Senhor João Luiz Souza, Senhora
Dilza Monteiro e, disse que sempre que quiser fazer uso da palavra a casa está de
portas abertas. Palavra como Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ser muito bom
ver a população ser participativa e trazendo para esta casa as suas reivindicações e
corrigindo falhas, que às vezes são do sistema e não cabe a eles resolverem, mas
existem as questões as quais podem intervir, e que é função deles, como foi aqui
lembrado de que foram eleitos pelo povo, e devem defender os seus direitos, disse que
pelo que foi falado aqui existem falhas do sistema, mas também existem falhas de
gestão em setores da prefeitura, sugeriu ao presidente que toda semana convocasse o
responsável por cada setor, nesse caso especifico o secretario de saúde, para a
população trazer as reivindicações, porque tanto os vereadores como a população
querem que no município de Rio Novo as coisas aconteçam da melhor forma possível,
e essas reivindicações feitas aqui hoje, são válidas. Palavra com o Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: disse ao Vereador Daniel Dias que irá
analisar a possibilidade, e a senhora Dilza Monteiro que com relação aos animais foi
aprovada este ano na câmara uma lei que regulamenta a apreensão desses animais, e
que podem estar verificando com o executivo o porque ainda não esta sendo colocada
em prática. 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
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_____________________________
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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