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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1455/2019
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 14 de maio de 2019

Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2019, às 20:15 (vinte horas e quinze
minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a Presidência do Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira, reuniram-se em Sessão Extraordinária os
seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias, Dulcimar Prata Marques, Dionísio
Da Dalt Netto, 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 Extraordinária da Câmara
Municipal. A seguir o Presidente solicitou que se procedesse a leitura do
expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 011/2019 do executivo
“Dispõe sobre a Política Municipal de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente de Rio Novo-MG e dá outras providências”. ORDEM DO DIA: 1Projeto de Lei nº 011/2019 do executivo “Dispõe sobre a Política Municipal de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente de Rio Novo-MG e dá
outras providências”. Colocado em segunda discussão e votação, encaminhado
para comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitir parecer. Aprovado
por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com a Vereadora Dulcimar
Prata Marques: Disse que é do conhecimento de todos que estiveram em
reunião com os vereadores do município de Goianá onde a pauta foi a parceria
entre os município na questão do atendimento médico no Anexo, que estava
deixando na mesa da presidência para apreciação a estatística dos atendimentos
feitos no anexo aos pacientes do município de Goianá, “aquilo que falamos
devemos provar”. Em seguida perguntou ao vereador Daniel Geraldo Dias sobre
comentário feito por ele com relação ao ônibus, talvez possam se justificar com
relação às pessoas que o estão interpelando alegando estarem procurando o
serviço e não sendo atendidas, porque se tem uma demanda reprimida e teve um
paciente com esse diagnostico e infelizmente não teve o seguimento na
Secretaria de Saúde do Município neste mandato, que é pelo qual respondem
hoje, gostaria que e explicasse melhor. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: Disse a Vereadora Dulcimar Prata Marques que estava aberto
aos questionamentos. Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: A
vereadora disse que fala com propriedade por trabalhar na área da saúde, e
queria saber se tem muitas pessoas procurando, se elas podem ser direcionado a
Secretaria de Saúde para poder ser explicado o porquê de não ter o ônibus, qual
a nossa demanda, o porquê é seguido uma pactuação, que existe um controle, e
o município não tem essa demanda, disse ainda que não é só fazer o exame,
existe um segmento. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse
“Essa campanha existe desde 2014, até então o município não tinha acesso ao
hospital- Fundação Cristiano Varela, é um grande trabalho que eles fazem, e não
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é somente no nosso município, que é prevenção, infelizmente o câncer não
sendo diagnosticado a tempo pode ser fatal, deve ser de conhecimento da
senhora vereadora que com essas campanhas, não por ser eu que consigo através
de parceiros no hospital de Muriaé, muitos casos pela praticidade de estar aqui
no município foram diagnosticados, uma coisa é a prefeitura marcar em Juiz de
Fora e o paciente ter dia e horário para se locomover, e outra a ter uma semana
aqui na praça e as pessoas que trabalham terem essa opção de segunda a sextafeira, varias pessoas me procuraram, os paciente sempre reclamaram demora no
andamento dos exames, mas muitas pessoas questionaram porque não está vindo
mais para Rio Novo a campanha de prevenção, infelizmente nós marcamos
como era combinado, era um compromisso da fundação, de estar encaminhando
para Rio Novo, para dar sequência, fazerem novos pacientes, os pacientes em
tratamento vão continuar o tratamento, mas diagnosticar novos casos, porque a
nossa intenção é fazer os exames, diagnosticar a doença antes, eu por exemplo
procuro o médico quando estou sentindo algo, e acredito que são poucas as
pessoas que tem esse hábito, essa preocupação de fazer a rotina de exames, e
essa oportunidade o município tinha todos os anos de ser feito o
acompanhamento e novos exames, até os homens que tem esse machismo, na
segunda campanha foi uma surpresa o aumento de homens que se interessaram
em fazer o exame, não sei se é porque viam a carreta ou se o amigo fez e viu que
não é bicho de sete cabeças, isso começou em 2014 e infelizmente nesta gestão
nós não conseguimos continuar com essa parceria.” Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Perguntou ao vereador Daniel Dias se ele procurou
a Secretaria de Saúde para saber se existe demanda reprimida. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Disse para Vereadora Dulcimar Prata Marques
que “em 2017 foi agendado a vinda da carreta, e na época foi comunicado a
fundação que fosse direcionado o ônibus, não entendi, só fiquei sabendo quando
o ônibus estava estacionado, fiquei até surpreso, porque acho que tudo que vem
para o município de benefício em se tratando de saúde, tem que ser bem vindo,
independente de ser eu, a senhora, outro vereador, ou qualquer munícipe que
tenha a oportunidade de direcionar alguma coisa para o município, porque a
senhora que tá no dia a dia percebe que é uma demanda muito grande, e não
adiante qualquer município falar que consegue atender todas as suas demandas
porque infelizmente não consegue, e câncer a demora pode ser fatal.” Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: A vereadora disse que em cada
PSF é feito uma média de 80 preventivos mês, a mamografia temos a Dra.
Joelma Alves que se solicita de acordo com a faixa etária, são todos serviços que
já existem dentro do município, que quando se briga por um castra-móvel é a
primeira a levantar porque não tem esse serviço no município, mas quando você
tem uma Secretaria de Saúde funcionando e onde não existe demanda reprimida,
não via o porque da necessidade da carreta dentro do município, disse ainda que
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achava que tinham liberdade para estarem conversando, que hoje não tem o
vereador Guilherme Nogueira como Secretário de Saúde, mas tem o Senhor
Bruno Machado, e se tem alguma demanda reprimida, o que não acredita, era só
levar na Secretária de Saúde e questionar, até porque se for feito uma estatística
são poucas pessoas hoje na faixa etária que necessitam do exame, esse é seu
ponto de vista e queria saber a opinião do Vereador Daniel Dias, disse ainda que
todos os pacientes com diagnóstico de câncer do município de Rio Novo que
passa pela Secretaria de Saúde está sendo bem tratado, que inclusive tem
testemunhos, que é uma doença pré-existente e grave, mas desconhece uma
pessoas que teve esse diagnostico e o município tenha negado o atendimento em
questão de carro, segmento e tudo o mais, e que se existe muito gente
procurando o vereador que ele pedisse a essas pessoas que procurassem a
Secretaria de Saúde pois é direito deles. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: O Vereador disse “A população que nos procura e cobra o
porque carreta não estar vindo estão fantasiando uma necessidade do município?
A senhora está afirmando que no município todas as demandas estão sendo
cumpridas?” Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que
não era necessário se inflamarem na discussão com relação a prevenção; que o
município tem três PSF’S, onde tem um cobertura de 100%, existe na
programação a prevenção do câncer de mama e de colo do útero, as
mamografias são solicitadas pela Dra. Joelma ou por qualquer médico da saúde
da família, sendo assim tem alguma coisa errada, se não está sendo solicitando é
porque o munícipe não está requisitando. Palavra com o Vereador Daniel
Geraldo Dias: “A demanda é muito maior, a senhora não tem noção de quantas
pessoas nos procuram, a questão nossa é conscientizar, deixar a disposição para
as pessoas que nem sonham que tem câncer, quando essa pessoa faz o exame
por praticidade, por estar estacionado a carreta, as vezes ela não fez hoje, não
fez amanhã, ficou três dias para criar coragem, ela faz e vem nos agradecer e
dizer que se não fosse isso ela ia diagnosticar como? Infelizmente vereadora,
tem essa coisa de oposição e situação; independente de ser vereador ou não,
quando Deus me proporcionou esse acesso ao hospital de Muriaé eu ainda não
era vereador e a senhora sabe disso, a senhora pode comprovar a satisfação e o
comprometimento da equipe que vem, e a nossa vontade é de ajudar as pessoas.”
Palavra como Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que o vereador
Guilherme Nogueira estava solicitando a palavra. Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: A Vereadora fez um desafio ao Vereador Daniel
Dias para que traga a demanda que ele tem e ela iria ajuda-lo a procurar as
pessoas e direciona-las. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: “O
município não faz o trabalho de buscar as pessoas e conscientizá-las da
gravidade do câncer.” Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques:
Disse ao Vereador Daniel Dias que ele estava desmerecendo o serviço da saúde.
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Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: “Da mesma forma que a
Senhora esta questionando uma insatisfação minha, a senhora tem acessos às
pessoas que a procuram.” Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Respondeu ao Vereador Daniel que ela tem acesso a 9.300
habitantes, pois trabalha numa porta aberta de urgência/emergência. Palavra
com o Vereador Daniel Geraldo Dias: “A pessoa que procura é porque está
sentindo alguma coisa. A senhora sabe o que é uma dor de câncer?” Palavra
com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que sabia, pois tratava e
amenizava dor todos os dias. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:
“A nossa intenção é não chegar nesse ponto. Em que interfere ter algo a mais no
município, a oportunidade de diagnosticar novos casos, poder zerar o problema,
a senhora não sabe quantas pessoas ultimamente no município a gente nem
sonhava que podia ter câncer, e quantas pessoas trataram em Muriaé, não vamos
desmerecer Juiz de Fora, mas há casos que infelizmente Juiz de Fora ainda não
consegue tratar, a Fundação está um pouco mais evoluída, então o meu
questionamento é porque desprezar mais um recurso a nível de saúde. A senhora
fala que está toda demanda, mas não é o que as pessoas falam na rua, tem gente
reclamando, se a senhora procurar tem pessoas reclamando, nós estamos aqui
para sermos parceiros, e simplesmente dizer que não precisamos de mais um
recurso, um caso mais complexo que não trata em Juiz de Fora, nós teríamos
uma carta na manga que seria Muriaé, aí a senhora vai falar que é mais distante,
é sim, mas se tratando de saúde, em se cuidar de um paciente, distância não
entra em discussão, todo o município quer, então senhora vereadora a questão
política tinha que ser deixada de lado, independente se for eu, o companheiro
Jordão, a companheira vereadora, eu acho, acho não, eu tenho certeza que não
tem que haver essa questão de você marcar, e uma campanha de prevenção
vamos deixar de lado, não vamos fazer acontecer?” Palavra com a Vereadora
Dulcimar Prata Marques: Disse que o desafio estava feito, que iria deixar o
vereador Guilherme Nogueira falar, ele tinha mais propriedade pois esteve na
frente da Secretaria de Saúde. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias:
O vereador disse que estava com a palavra, e disse ao presidente que se ele fosse
falar que o prazo dele havia ultrapassado, ele gostaria de saber qual é o prazo
para utilizar a palavra. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Disse que não há tempo estipulado, que todos são livres pra
utilizar o tempo que for necessário. Palavra como Vereador Daniel Geraldo
Dias: “Então a intenção aqui é me constranger, mas a população, a senhora
vereadora sabe que a população precisa, camuflar uma situação hoje, isso aí não
existe, camuflar uma situação que está tudo bem, a senhora sabe que não está,
tem falhas, não só aqui mas em qualquer município, tem falha na administração,
tem falha na saúde, e o que acontece, ninguém tem coragem de falar, de ir para o
facebook, de colocar uma coisa verdadeira que está acontecendo, de que foi
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cancelado uma campanha de prevenção, porque é o vereador Daniel. Se a
senhora falasse vamos lá no executivo, vamos mostrar para ele que nós
precisamos, que nós não podemos negar atendimento, tudo que vier para saúde é
bem vindo, se já esta como a senhora disse, sendo suprida as demandas, como a
senhora explica numa só campanha ultrapassar 500 exames.” Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que qualquer um pode fazer
exame, é preciso ter uma triagem, pois as vezes a pessoas fez o exame no mês
anterior e não necessita repetir. Palavra como Vereador Daniel Geraldo
Dias: “Muito bem vereadora a senhora chegou no ponto que eu queria, o nosso
munícipe sendo tratado dessa forma como qualquer pessoa, ele é um cidadão e
ele merece ter oportunidade.” Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata
Marques: Disse ao Vereador Daniel Dias que ele traga a demanda que tem que
ela irá ajudá-lo. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou a
vereadora Dulcimar se ela quer que ele apresente a última listagem. Palavra
com a vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que sim, queria a listagem
para poder ajudá-lo. Palavra como Vereador Daniel Geraldo Dias: “Então
vereadora se a senhora quer me ajudar vamos fazer com que as campanhas
voltem a acontecer, não precisa de holofote em cima do vereador Daniel não,
coloque como a Prefeitura, como a Secretaria de Saúde, eu não tenho essa
vaidade, só acho injusto com a população.” Palavra com o vereador
Guilherme de Souza Nogueira: O vereador disse que antes de começar a
explanar, gostaria de perguntar ao Vereador Daniel Dias que como ele havia
falado em cancelamento da campanha se conversou com o Secretário de Saúde
ou o Prefeito a respeito da vinda da carreta. Palavra como Vereador Daniel
Geraldo Dias: Disse “vereador o senhor não seja cara de pau o senhor como
Secretario de Saúde, na campanha de 2017, quem trocou na fundação, quem
entrou em contato na fundação e falou que município não tinha necessidade de
mamografia?” Palavra como Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse
que estava perguntando com referência ao ano de 2019. Palavra com o
Vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou ao vereador Guilherme Nogueira:
“Em 2017 o senhor não estava na Secretaria?”. Palavra como o Vereador
Guilherme de Souza Nogueira: Disse ao vereador Daniel Dias que estava
perguntando sobre 2019 e perguntou se ele tinha algum problema em absorver
informação. Palavra com o Vereador Daniel Geraldo Dias: “Em 2017 o
senhor ligou, mandou um documento lá para fundação dizendo que não
precisava de carreta, que precisa só do ônibus, porque não tinha demanda, aí
depois aparece um monte de pessoas dizendo: eu estava fazendo o controle de
todo o ano na carreta, porque o senhor não direcionou a carreta, respondi que
não fui eu, estava agendada a carreta e tem essa comprovação na fundação, no
ano de 2018 o senhor estava a frente da Secretaria de Saúde.” Palavra com o
Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que estava perguntando sobre
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o ano de 2019. O Vereador Daniel Geraldo Dias se exaltou e o presidente pediu
a ele que se controlasse. Em seguida deu por 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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