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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1456/2019 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 21 de maio de 2019 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio 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 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. Após 

aberta a sessão o Presidente fez a seguinte declaração: “Esta presidência gostaria 

de esclarecer que providências estão sendo tomadas para evitar fatos 

lamentáveis como o ocorrido na ultima reunião desta casa envolvendo o 

Vereador Daniel Geraldo Dias. Condeno de forma veemente a conduta praticada 

pelo Vereador que, além da falta de respeito com seus pares, faltou também com 

respeito a todos aqueles que aqui se encontravam, pessoas que esperam de seus 

representantes, o mínimo de civilidade, que tratem de assuntos que 

verdadeiramente interessam a nossa comunidade. Estamos aqui para buscar uma 

melhor qualidade de vida a nossa comunidade e não discutir vaidades pessoais. 

Deixo consignado que a conduta do Vereador Daniel, será apurada por comissão 

a ser formada com essa finalidade e que quanto ao dano ao patrimônio referente 

a quebra do microfone e mesa, essa presidência solicitou a confecção de Reds 

(Registro de Eventos de Defesa Social) junto a policia militar pois configurado 

está o crime capitulado no art. 163, parágrafo único III do Código Penal.” 

Solicitou dispensa da leitura das Atas nº 1454/2019 e 1455/2019. Colocadas em 

primeira e única discussão e votação. Aprovadas por unanimidade. O Presidente 

informou que estava inscrito para fazer uso da palavra o Senhor André Luiz 

Pereira Vieira e a seguir o solicitou que se procedesse a leitura do expediente. 

EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei nº 012/2019 do executivo  “Dispõe sobre as 

diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e estabelece outras 

providências.”2- Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019“Dispõe sobre a 

criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.”3-Requerimento nº. 

060/2019. 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: Região do Córrego 

dos Anjos: 1) Manutenção e capina na estrada 2)Limpeza e capina no mata 

burro (após a propriedade do Sr. José Duprat) 3)Manutenção na ponte (próxima 

as propriedades dos Srs. Lacerda/Marco Aurélio) Justificativa: Pessoalmente 

constatamos as demandas supracitadas. A manutenção na estrada é necessária 
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paraproporcionar melhores condições aos proprietários, produtores e todos 

aqueles que por ali necessitam trafegar. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 

de maio de 2019. Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 4-

Requerimento nº. 061/2019. 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: Rua 

Edvaldo Serqueira da Silva – Bairro Vista Alegre:1) Designação de varredor 2) 

Melhoria na iluminação pública. Justificativa: Atendendo a pedidos de 

moradores, encaminhamos ao Executivo esta justa reivindicação com as 

demandas supracitadas.Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de maio de 2019. 

Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 5- Requerimento nº. 062/2019. 

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: REITERA REQUERIMENTO 

166/2017 de 28 de julho de 2017.Conforme constatamos pessoalmente e 

segundo informações de proprietários rurais e usuários da estrada municipal que 

segue da cidade ao local da antiga Escola Rural do Ribeirão (antes Estadual e 

depois transferida ao patrimônio do Município com a denominação Escola Rural 

Brenildo de Paula Araújo), a passagem da ponte sobre o Ribeirão dos Anjos foi 

interrompida com a retirada de pranchões de sustentação do piso. Trata-se de 

uma via pública indevidamente danificada, causando evidentes transtornos aos 

usuários, impedindo inclusive que a estrada seja utilizada como roteiro de 

cavalgadas, eventos de ciclismo e atletismo. Isto posto, cumprimos o dever de 

comunicar ao Executivo, esperando que sejam determinadas as providências 

cabíveis para recuperação da passagem e utilização da estrada, e também para 

apurar as possíveis responsabilidades ou ilegalidades dos atos prejudiciais ao 

patrimônio público municipal. Os fatos noticiados justificam plenamente a 

necessidade deste requerimento. Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de maio 

de 2019.Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. 6- Requerimento nº 

063/2019. Autor: Dulcimar Prata Marques. Ao Presidente da Câmara Municipal 

de Rio Novo Sr. Jordão de Amorim Ferreira. 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 providência 

quanto a obrigatoriedade de sistema de cobertura nos depósitos de ferro-velho e 

pneus velhos no município. Justificativa: Tais depósitos são pontos disponíveis 

para a propagação do mosquito aedes aegypty, daí a necessidade da utilização de 
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um sistema de cobertura em depósitos de ferro-velho e pneus velhos. O intuito é 

evitar o acúmulo de água, evitando assim a propagação dos focos do mosquito. 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 17 de maio de 2019.  Dulcimar Prata 

Marques-Vereador Proponente. 7-Ofício: Que o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Rio Novo – CMDRS encaminha a esta 

casa a Reformulação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

– PMDRS que visa retratar as principais potencialidades e necessidades das 

comunidades rurais. 8- Convite: Que a EMATER a pedido do Sr. Celso Luiz de 

Oliveira Gerente Regional da EMATER-MG convite para palestra “Construindo 

um cenário melhor para a pecuária leiteira no Brasil” a ser ministrada pelo 

presidente da ABRALEITE no dia 22 de maio às 18:30hs no município de 

Guarani. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº 012/2019 do executivo 

“Dispõe sobre  as Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e estabelece 

outras providências.” Colocado em primeira discussão. Palavra com o 

Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: O vereador fez uso da palavra 

para solicitar prazo regimental, prazo este que foi concedido pelo presidente. 2- 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019“Dispõe sobre a criação do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar.” Colocado em primeira e única discussão. 

Palavra com o Presidente Jordão de Amorim Ferreira: Disse que o Conselho 

está sendo criada para que o ocorrido na sessão da última terça-feira seja 

julgado, e que o ocorrido foi lamentável.  Em seguida informou o nome dos 

membros que irão compor o conselho: Presidente: Eduardo Luiz Xavier de 

Miranda, Vice-Presidente: Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Membro; 

João Bosco Ferreira Pires. Colocado em primeira e única votação. Aprovado por 

unanimidade. 3-Requerimento nº. 060/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, 

Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade.  4-Requerimento nº. 061/2019. Autores: 

Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres. Colocado em 

primeira e única discussão e votação. Aprovado por unanimidade. 5- 

Requerimento nº. 062/2019. Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt 

e Emanuel Ayres. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado 

por unanimidade.  6- Requerimento nº 063/2019. Autor: Dulcimar Prata 

Marques. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade.  Antes de dar início a Palavra Livre o Presidente comentou com 

referência a Reformulação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PMDRS dizendo que havia uma cópia em cada mesa para 

apreciação dos vereadores e que na próxima sessão o mesmo seria lido na 

íntegra, comentando também quanto ao convite feito pela Emater para a Palestra 

a ser realizada no município de Guarani. Palavra com o Vereador Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda: Disse que estava presente na reunião para 

aReformulação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
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lamentava a falta de participação dos representantes e  parabenizou a Senhora 

Patrícia Bedeschi - Extensionista da Emater pela condução dos trabalhos. 

PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 

Nogueira: Disse que como o vereador Eduardo Miranda solicitou prazo 

regimental no Projeto de Lei 012/2019 que trata das Lei de Diretrizes 

Orçamentária, e é um projeto que todas as comissões precisam se manifestar e 

precisa ser votado antes do recesso, solicitou ao presidente que ao invés de 

conceder prazo individual ao Vereador Eduardo Miranda, que conste o pedido 

de prazo dele como Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, e já faça o encaminhamento para todas as comissões emitirem o parecer, 

para que desta forma quando o projeto voltar a pauta possa ser votado sem 

nenhuma ocorrência. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim 

Ferreira: Acatou a solicitação do vereador Guilherme Nogueira e solicitou às 

comissões que emitissem o parecer. Palavra como Vereador Eduardo Luiz 

Xavier de Miranda: Parabenizou a Vereador Dulcimar Prata Marques pela 

elaboração do relatório referente aos atendimentos realizados no anexo aos 

pacientes do Município de Goiana, disse que é absurdo o numero de 

atendimentos feitos sem nenhuma contrapartida do referido município. Palavra 

com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Cumprimentou o Vereador Paulo 

Sérgio do Município de Goianá presente na sessão, e disse que lhe passaria uma 

cópia da estatista referente aos atendimentos feitos aos pacientes do município 

na urgência/emergência para que ele mostrasse aos demais vereadores. Palavra 

com o Senhor André Luiz Pereira Vieira: Cumprimentou a todos os presentes 

e disse “Ouvi o áudio da reunião da ultima terça-feira, e fiquei pensando em 

algumas coisas que aconteceram na minha vida, e ressentimento uma, esse ano 

fui procurado pelo Vereador Eduardo e o Prefeito de Rio Novo, que vieram com 

a história de uma carta aos deputados para os quais eu trabalhei em 2018, porem 

o prefeito foi lá pessoalmente antes de mim, ele havia me pedido para que 

pedisse ajuda ao Senhor Deputado para o nosso município, e eu me lembro 

muito bem de uma pergunta que fiz ao prefeito, no sentido de não ser invasivo, 

qual a maior dificuldade na gestão da cidade hoje, para eu pedir ajudas que 

venham somar ao nosso município, o prefeito disse para que a prefeitura estava 

de portas abertas, colocando-se aberto ao diálogo e por isso estou aqui, falou que 

tudo que os deputados tiverem para oferecer o município precisa, depende da 

demanda de cada deputado, e perguntei  ao prefeito: O que você foca ser mais 

importante? E saúde foi a resposta. Senhor Eduardo  você confirma a conversa 

que nós tivemos?” Palavra com o Vereador Eduardo Miranda: Disse que 

confirmava. Palavra com Senhor André Luiz Pereira Vieira: “Fiquei 

pensando e a senhora me desculpa vereadora Dulcimar, mas eu não concordo 

com tudo que você disse, você Vereadora Dulcimar e o Senhor Presidente 

Vereador Jordão, sabem o que eu passei, e  fiquei pensando, qual o valor da vida 
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de um ser humano para todos que estão aqui presentes, alguém pode me 

responde? Eu acredito que não. Então como eu disse para o senhor prefeito de 

Rio Novo e para o vereador Eduardo, tudo que eu puder fazer para ajudar o 

município no sentido de fazer uma política limpa, honesta e que venha a somar, 

e ele me disse que estava de portas abertas,  uma oferta do vereador Daniel Dias, 

pelo que entendi foi recusada e eu gostaria de pedir uma explicação melhor, haja 

visto que o câncer é uma doença agressiva, eu juro que não entendi. A senhora 

vereadora Dulcimar disse que as demandas que tem estão sendo atendidas, que 

Rio Novo não tem demanda, sempre tem,  a área da saúde eu acho que é muito 

importante para todo ser humano”, disse a vereadora Dulcimar Prata Marques 

que queria sua opinião e pediu que falasse a respeito. Palavra com a Vereadora 

Dulcimar Prata Marques: Disse ao Senhor André Luiz que deixou bem claro 

na última reunião a questão do trabalho da Secretária de Saúde diante da 

prevenção, que o município hoje comporta três equipes de estratégia saúde da 

família, onde é feito o trabalho de prevenção, e o consórcio do Acispes que 

também atende a essa demanda, que seu questionamento foi se o município hoje 

teria uma demanda reprimida para que houvesse necessidade da quantidade 

exames que oferta a carreta, e isso depende da interpretação de cada um, que 

sabia o que o ele havia passado, como servidora estava de portar a abertas para 

ajudar e a somar. Palavra como o Senhor André Luiz Pereira Vieira: “Tive a 

oportunidade de conhecer o trabalho do hospital de Muriaé, trabalho realizado lá 

é bom, conta com a campanha de prevenção através dos exames realizados pela 

carreta–unidade móvel, e não resta a menor dúvida de sua eficiência, conheço 

pessoas de Rio Novo que descobriram a doença de uma forma inesperada, 

fizeram o exame e tiveram a triste surpresa em descobri-la, teve caso aqui em 

Rio Novo que o paciente estava em Juiz de Fora, e foi transferido por falta de 

recurso na unidade de tratamento, foi passado para Muriaé, a pessoa é prova 

viva dessa afirmação, eu sei que existe a regionalização da saúde, mas o 

paciente tem direito ao tratamento, se na micro região não tiver o recurso para 

determinado tratamento você vai deixar o paciente morrer? Eu peço aos 

senhores vereadores, não falo no sentido de afrontá-los mas procurem se 

atualizar sobre essa questão, deixar as estruturas de unidades móveis não só de 

prevenção do câncer, mas como as oftalmológicas, outras e etc, que são 

investimentos caro com capacidade de atender um número de cidades muito 

maior do que dentro de sua micro região, com essa justificativa criou-se abertura 

e foi revisto alguns pontos principalmente no que se trata de prevenção de 

doenças. Como vi a postagem do Vereador Daniel Dias, fui ao facebook e fiz 

um questionamento, acho que é muito válido dar atenção a saúde aos nossos 

munícipes, acho que é o mínimo que um gestor de uma cidade pode fazer, e 

conto com o apoio de vocês para que seja feito sempre o melhor  no sentido de 

saúde aos nossos rionovenses, e para não dizer que eu também venho só com 
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criticas por rede social, eu critiquei e afirmo todas a minhas palavras, estou aqui 

diante de vocês para reafirmá-las,  e tenho também uma sugestão para não falar 

que eu só critico. Senhor Presidente atenda um pedido meu, já que disse estar 

preocupado com meu apoio nas eleições de 2020, faça um Projeto de Lei onde  

torna público a fila de espera da Secretaria de Saúde, como fila de consulta, 

exames, cirurgias, filas normais e de urgência, com data de entrada do pedido na 

Secretaria, nome do paciente, e data de atendimento, assim irá acabar com a 

discussão se tem demanda ou não na área da saúde, mostrando para a população, 

tornando publico cada cidadão rionovense pode tirar suas próprias conclusões”, 

pediu ao Presidente que atendesse seu pedido, comentasse a respeito e dissesse 

quando poderia voltar para saber sobre o assunto.  Palavra com o Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que amanhã mesmo poderiam 

conversar a respeito e que ira consultar a assessoria jurídica da casa sobre a 

possibilidade de um projeto de lei com esse teor. Palavra com o Senhor André 

Luiz Pereira Vieira: “Pelo facebook pode acompanhar que em Goianá, cidade 

vizinha, houve um projeto nesse sentido,  inclusive foi divulgado na rede social. 

Queria falar sobre uma situação; minha cunhada deu entrada na Secretaria de 

Saúde para um pedido de exame de tireoide, isso tem mais de um ano e até hoje 

nada, eu deixo a opinião para cada pessoa, todos nós temos o direito de fazer 

nossas avaliações, ela em sua indignação me disse o seguinte, se fosse uma 

doença que mata eu teria morrido, essas são palavras dela, repetindo com 

indignação ao descaso que a população sofre, lembrando que foi prometido 

varias ações, eu peço a todos os vereadores da casa e também ao nosso prefeito, 

que eles possam trabalhar em prol da nossa cidade e que dê mais saúde para a 

gente, eu sofri muito para recuperar a minha saúde, teve uma vez que eu fiquei 

quase sessenta dias com a minha perna vazando, com infecção, para depois eu 

descobrir que Rio Novo não tinha renovado a pactuação com o hospital ao qual 

eu fui encaminhado para Juiz de Fora, isso foi há alguns anos atrás e eu espero 

que isso não aconteça mais, para mim foi um cenário de incerteza se eu iria 

sobreviver ou não, porque ver a infecção tomando conta do meu sangue,  foi 

algo que me preocupou muito e por isso eu me manifestei na rede social e estou 

aqui presente para cobrar de vocês e ao mesmo tempo fazer um pedido par que 

possa ter mais ação, e a minha grande dúvida é o porque negar que a carreta 

venha fazer exame na população rionovense.” Palavra com o Vereador 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse ao Senhor André que a prefeitura 

não pactua com nenhum hospital, a Secretaria de Saúde de Rio Novo tem 

pactuação com Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, e são eles que fazem o 

encaminhamento, o nosso município não tem esse controle, se o paciente é 

encaminhado por exemplo para uma UPA, ela vai te encaminhar para o hospital 

que tiver vaga, que estava somente esclarecendo pois ele disse que a prefeitura 

deixou de pactuar, e não é isso. Palavra com o Senhor André Luiz Pereira 
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Vieira: Pediu desculpas caso tenha se pronunciado errado pois não entende da 

legislação e agradeceu a orientação, e disse “usei essas palavras porque achei 

que fosse o correto, a atendente da Santa Casa de Juiz de Fora, na época me 

falou que o Secretário de Saúde de Rio Novo não tinha renovado o convenio, 

não sei te falar em detalhes, e ela me disse isso, eu talvez esteja vivo aqui hoje 

porque pedi um socorro ao meu ex patrão em Guarani, nossa cidade vizinha, e 

fui muito bem recebido e atendido lá na época e dentro de um dia eu consegui 

estar com meus documentos e toda papelada pronta para eu internar em Ubá e 

fazer a cirurgia de correção e cortar a infecção que vazava da minha perna dia e 

noite, eu fazia curativo duas, três ou quatro vezes a cada vinte e quatro horas de 

tanto que vazava,  e no sentido de querer que se faça o melhor para a nossa 

população, e por tudo que eu passei eu peço a vocês o máximo possível a saúde 

dos nossos munícipes”. Finalizou agradecendo ao Presidente pelo oportunidade 

deixá-lo dar voz a parte da população rionovense. Palavra como Presidente 

Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Agradeceu a presença do Senhor 

André,  e disse que as portas da casa estão sempre abertas, e que lembra do seu 

caso pois cuidou dele  por dois meses. Palavra como Vereador Guilherme de 

Souza Nogueira: Agradeceu a presença do Senhor André e pela sua 

participação e disse que com referencia a três questões exposta por ele, uma já 

havia sido respondida pelo Vereador Eduardo Miranda, que achava importante a 

atitude dele, que antes de ser Secretario de Saúde tinha a mesma visão com 

relação a pactução,  na realidade o município de Rio Novo não pode pactuar 

com nenhum tipo hospital de Juiz de Fora, porque  Juiz de Fora é que tem essa 

obrigação legal de contratualizar com os hospitais, seria muito bom se com a 

PPI o município pudesse ir lá na Santa Casa ou na Maternidade e contratualizar 

diretamente com os hospitais, seria mais fácil gerenciar e melhor em questão de 

qualidade, infelizmente não funciona assim, as pessoas que utilizam o serviço de 

saúde podem observar que o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que é um 

grande centro de cirurgia tem operado pouco,  poucos procedimento estão sendo 

encaminhados para lá, que houve uma ação da Promotoria de Saúde regional 

que fez um TAC com a Secretaria de Saúde de Juiz, pedindo para contratualizar 

mais com o Hospital Universitário-HU que tem uma estrutura maior, e o que 

aconteceu foi fechar vários leitos de UTI, vários centros cirúrgicos e hoje o 

Hospital  Maternidade Terezinha de Jesus  opera com uma capacidade menor, 

isso  dentre outros serviços, como  por exemplo a ressonância magnética que 

Rio Novo tem 05 por ano inteiro via PPI, nosso dinheiro vai para Juiz de Fora, e 

eles abrem um processo de credenciamento, fazem licitação e a contratação, 

Secretaria de Juiz de Fora que faz a regulação. Quanto a questão da 

transparência da fila de espera, disse que  pesquisou com três advogados e todos 

lhe  aconselharam a não fazer, por questão do sigilo do paciente, pois ele pode 

se sentir constrangido da população estar sabendo que ela esta esperando um 
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exame, um serviço ginecológico e etc;  que o Presidente disse que irá consultar o 

assessor jurídico da câmara e caso tenha legalidade não via problema algum de 

estar sendo feito tal projeto, inclusive com a assinatura de todos os vereadores, 

mas o aconselhamento que teve na época foi contrário a isso. Em relação às altas 

demandas e a fila de espera, conseguiram colocar na Secretaria de Saúde um 

médico trabalhando como regulador, que conforme o senhor André havia citado 

a questão do exame de tireoide, que a paciente disse que se fosse para morrer já 

teria morrido, tendo um médico dentro da secretaria de saúde ele consegue com 

autoridade médica filtrar e regular para que seja tratado como urgência ou não, 

essa figura do médico regulador é muito importante nesse sentido, e na sua 

opinião deveria ser uma figura constante na Secretaria de Saúde, independente 

de qualquer gestão, Rio Novo é uma cidade atípica, ela possui 9.000 habitantes, 

não é como Piau ou Tabuleiro que você consegue filtrar mais essas questões, a 

demanda é alta, e que falava desde a média até a alta complexidade, mas nos 

casos específicos citados aqui, tem uma tranquilidade um pouco maior porque 

não há fila de espera nas especialidades citadas, que reconhecia e exaltava o 

trabalho feito pela Fundação Cristiano Varella, que como gestor não poderia 

falar que lá não prestava um bom serviço, lá é um CACON-Centro de 

Tratamento e Cuidados Oncológicos, que Juiz de Fora também tem tratamento 

oncológico, que é classificado como UNACON – que é uma unidade, um local 

menor, e em Muriaé é um centro, um local maior, mas a linha de tratamento é 

parecida, ou até igual, e citou o exemplo de uma criança, que logo no inicio da 

sua gestão, foi diagnosticada com leucemia, e leucemia nem Muriaé trata, a 

criança recebe tratamento Hospital da Baleia em Belo Horizonte,  lá existe um 

avanço maior, que Muriaé é uma questão de regionalização, todos aqueles 

paciente que quando assumiram realizavam o tratamento lá, continuaram 

realizando seu tratamento  com a prefeitura fornecendo transporte, todos aqueles 

que posteriormente foram diagnosticado, após explicação técnica, mostrando 

tudo o que acontecia, todos optaram por realizarem seu tratamento em Juiz de 

Fora, por questão de deslocamento e  do desgaste, Muriaé é reconhecidamente 

um polo importante, mais importante ainda para a micro região de Muriaé, a 

regionalização credencia serviços na região, esse serviços são feitos de acordo 

com uma série histórica criada naquele período, e os municípios da micro região 

tem como obrigação  fortalecer os serviços presentes naquela micro região, que 

o que queria ter passado na sessão passada, era justamente isso que em 2017 e 

2018 enquanto gestor de saúde, não foi negativa não trazer a carreta, foi porque 

não havia desassistência aos pacientes, e não havendo desassistência, teriam que 

comprometer os nossos serviços,  citou como exemplo: se tivesse uma demanda 

alta de cirurgia eletiva de hérnia e parasse um ônibus na porta da prefeitura e 

falasse: leva para o hospital da região tal que eles vão operar tudo, obviamente 

que demandariam para lá o serviço, mas esse serviço o  município possui em um 
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centro de atenção especializada que é o Acispes, lá existe uma meta a ser 

cumprida, que essa questão da carreta, falava porque vivenciou o dia a dia do 

gestor, não só na nossa micro região, mas também na região de Belo Horizonte 

há varias cidades que não estão levando mais a carreta, e  não é porque não se 

preocupam com a saúde dos pacientes, é porque por exe4mplo: o hospital do 

Jequitinhonha que tem o mamógrafo depende da produção pactuada para poder 

manter o serviço em funcionamento, ele esta aberto o ano inteiro, e  tem um 

número x pacientes pactuados para aquele serviço, e tem a contratação dos 

profissionais, ele vai mantendo a média, quando chega o outubro rosa, que é o 

mês que aumenta o atendimento  porque os municípios reforçam suas 

campanhas,  a carreta para e todo mundo faz as mamografias, depois o serviço 

da micro região fica sem poder produzir e pode perder porque a série histórica 

dela cai. Disse que a vinda da carreta que ficou classificada como ele houvesse 

negado, a explicação era meramente técnica, com a consciência que enquanto 

gestor não havia demanda reprimida em nosso município nessas  três 

especialidades citadas, mamografia não deixamos de cumprir nossas metas, o 

exame de PSA é ofertado o ano todo pela Secretaria Municipal de Saúde, e 

quando chega o novembro azul, tem sim a campanha preventiva, não existe 

campanha após o agravo, toda campanha é preventiva, ninguém vai fazer depois 

do diagnostico porque já vai para o tratamento, só no novembro azul foram 

feitos cerca de 300 exames de PSA aqui no município, na tabela SUS no valor 

de R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos) mais barato que o ofertado, o 

exame de preventivo que também foi ofertado, é oferecido anualmente no 

programa saúde da família nos postos de saúde do nosso município, que ficasse 

o registro de que quando vem o ônibus ou a carreta, são os nossos profissionais, 

são os nossos enfermeiros que vão para dentro deles fazer os exames, tem o 

outubro rosa onde ficam um sábado inteiro nos postos de saúde ofertando o 

serviço de preventivo, e ainda direcionar os nossos profissionais para ir para 

dentro da carreta fazer um serviço que a gente já oferta? A sua intenção no dia 

que não conseguiu falar era somente prestar essas explicações meramente 

técnicas, e a única somente conseguiu perguntar quanto a 2019, se houve uma 

manifestação formal em 2019, se ela foi respondida verbalmente de que não iria 

trazer porque era politicagem, aí realmente a câmara tem que se manifestar, 

enquanto estava como gestor em 2017, veio o ônibus, e em 2018 já conhecendo 

o serviço de saúde, e como  funcionava, explicaram na época o motivo de não 

trazer, quem fez essa questão em 2017 foi o presidente do Conselho de Saúde o 

Sr. Alexandre Cavalcante, foi ele que o procurou para dizer que havia uma 

possibilidade da carreta estar vindo, que conversou com ele  e explicou que a 

questão da mamografia estava bem alinhada, pois tinha o Acispes e o CEAE, 

não tinham demanda reprimida, que iram ver a questão dos preventivos,  depois 

analisou  e vi que  não tinha porque trazer se o município já ofertava o serviço, 
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que  foi esta a questão, tem o centro de especialização no Acispes onde tudo 

muito bem definido,  temos o exemplo aqui dentro desta casa que fez um exame 

preventivo, não sabia que tinha um agravo, diagnosticado o agravo, ela saiu do 

centro de especialidade com sua cirurgia agendada, e já saiu do pós cirúrgico 

com todos os procedimento agendados, é um alinhamento bem definido e 

pratico, e deixava claro que é uma explicação meramente técnica, e conforme já 

havia dito, se houve uma questão politica formal ou verbal em 2019, que se 

coloque que houve essa questão, mas em 2017 e 2018 foi realizado da forma 

esplanada. Disse ainda que gostaria de parabenizar a Vereadora Dulcimar pelo 

levantamento dos atendimentos no Anexo, pois quando se vê um gráfico 

consegue-se pautar tudo aquilo que falaram quando estiveram no município de 

Goianá. Palavra como Senhor André Luiz Pereira Vieira: Perguntou ao 

Vereador Guilherme Nogueira o porquê deixou a função de Secretario de Saúde 

e quais as maiores dificuldades encontradas na função. Disse ainda que “queria 

também colocar para você o fato da minha cunhada, pois ela nunca foi 

procurada, nunca houve nenhuma manifestação, já que o senhor disse que os 

atendimentos estão sendo feitos, acho que ela deveria ter retornado e procurado 

mais vezes, mas porque até hoje ela nunca foi atendida, será que o pedido dela 

sumiu ou se perdeu? Eu respeito sua opinião em primeiro lugar, mas eu acho 

que negar atendimento, exames que seja, eu sugeriria talvez fazer uma pesquisa 

com a população, se aceitam e se gostariam que fosse ofertado mais exames, 

fiquei na duvida porque o senhor prefeito de Rio Novo me pediu ajuda para a 

saúde, aí vem a oferta de exames para a população e foi negada, por termos 

técnicos ou não foi negada.” Palavra como Vereador Guilherme de Souza 

Nogueira: Em resposta a pergunta quanto ao motivo de sua saída da Secretaria 

de Saúde, disse ser uma questão pessoal que no momento oportuno já esclareceu 

o motivo aqui na câmara. Na questão das demandas altas no setor de saúde, 

dentro das urgências e das prioridades não existe nada parado, que fica tranqüilo 

quanto a isso, a questão da sua cunhada eu expliquei anteriormente, que o 

médico pode ter avaliado que existem outras prioridades na frente dela, e com o 

protocolo que ela tem que procure a Secretaria de Saúde para ver se sumiu ou 

não o exame, ou até mesmo para ter essa explicação técnica de um profissional, 

citou como exemplo o caso de um pedido de ressonância onde a pessoa queria 

acionar a justiça para conseguir o exame, foi solicitado um parecer médico e 

após a analise do parecer viu que não havia a urgência, que as que estavam na 

frente deveriam ser marcadas prioritariamente, o aconselhamento que eu dou é 

que ela de posse desse protocolo que e é uma ferramenta importante para o 

paciente, procure a Secretaria de Saúde para saber por qual motivo realmente 

não foi agendado, que estaria sendo muito demagogo se num universo de 

centenas de exames protocolados diariamente na secretaria de saúde, ter a 

resposta desse caso da sua cunhada, estava  tentando  responder de uma maneira 
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mais genérica o que achava ser o mais correto neste momento. Palavra com o 

Senhor André Luiz Pereira Vieira: “Mas pelo prazo que tem eu acho que 

talvez seja um ato falho, e quando você colocou quanto a exposição das pessoas, 

eu não acho que as pessoas vão ficar se sentindo expostas, uma vez que o 

serviço vai ser prestado em favor a ela, havendo ou não demanda, toda 

população vai ver se tem ou não. Palavra com o Vereador Guilherme de 

Souza Nogueira: Disse ao Senhor André que essa é uma questão legal, não se 

pode achar, tem que ter um embasamento legal com parecer jurídico, e pode sim 

ter uma pessoa que se sinta constrangida e que tenha o direito de correr atrás  

disso, reiterou suas palavras, de que enquanto gestor de saúde  fez a consulta 

com três advogados e os três o desaconselharam, se o assessor jurídico desta 

casa, emitir o parecer falando da legalidade da preposição ele  assinaria o projeto 

de lei sem problema algum. Palavra com o Senhor André Luiz Pereira 

Vieira: “Essa é uma  questão que pode ser perguntado também  aos paciente, 

quando ele for solicitar exame ou consulta assina um termo de autorização de 

expor o nome na fila.” Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: disse que podem estar vendo uma forma de divulgar sem 

colocar o nome do paciente, colocando somente o numero de pessoas na fila de 

espera para cada tipo de atendimento. Palavra com o Senhor André Luiz 

Pereira Vieira: Concordou com o presidente e agradeceu pela oportunidade de 

estar fazendo uso da palavra. Palavra com a Senhora Adriana Paixão: 

Cumprimentou a todos os presentes e se dirigiu ao Vereador Guilherme de 

Souza Nogueira com referencia a uma questão que ele falou e lhe chamou a 

atenção e disse  “Quero deixar bem claro que não estou julgando ninguém, pelo 

contrário, estou a favor da população e da verdade, acho que principalmente 

aqui na câmara a gente tem que falar a verdade, eu particularmente acompanhei 

o caso de perto, inclusive auxiliei o senhor pelo Zap, na questão dela quando 

estava internada na UPA São Pedro, ela já estava grave e precisava de uma 

transferência naquele dia, não sei se o senhor se lembra mas era num domingo, e 

eu estava em contato com o senhor e com o nosso prefeito que estava no Rio de 

Janeiro, depois que conseguimos a transferência dela para outro hospital foi 

disponibilizado dois atendimentos para ela, o remédio  que ela precisava só tinha 

no hospital de Muriaé e de Belo Horizonte, mas por uma questão particular da 

família não quiseram que ela fosse para lá, e ela foi tratar no Hospital da Baleia, 

inclusive foi discutido no Conselho Municipal de Saúde que na época eu era 

Vice-Presidente, a questão de carro, tratamento e a distância, mas a família 

pediu que não fosse em Muriaé, mas Muriaé foi o primeiro hospital tinha o 

medicamento e  cedeu essa vaga para ela. Eu acho muito importante essa 

questão carreta aqui em Rio Novo, ou em qualquer município, sei que existem 

as demandas, mas eu acho que é uma questão de prevenção, se a gente está 

passando mal e vai ao PSF ou no Anexo é um coisa, agora a gente poder estar na 
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rua, fazer um exame, e a gente saber que a gente tá doente, muda completamente 

o fato, e eu só falei isso porque eu participei como amiga da família ajudando, e 

também como conselheira. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 

Nogueira: Disse não ter citado o nome da paciente, a transferência foi feita 

através da central de vagas para Belo Horizonte, quem tratou da transferência foi 

a médica do Hospital Nove de Julho, diretamente com a central de vagas em 

Belo Horizonte, onde foi encaminhado para o hospital da Baleia, não havendo 

desta forma nenhuma interferência minha , nem de qualquer outra pessoa visto 

que somente o médico pode entrar na tela e aceitar o paciente, que se não estava 

enganado foi a Dra. Valéria do Hospital Nove de Julho quem fez o contato,  foi 

em uma sexta feira por volta das 20:00 horas, que estava no Acispes juntamente 

com Prefeito e o Dr. Claudio quando foram comunicados que a médica do 

Hospital da Baleia tinha conseguido  a vaga, o município contratou uma UTI 

móvel para levar a paciente para Belo Horizonte e que esteve ao lado da 

paciente no Hospital Nove de Julho até mais ou menos meia noite quando a a 

UTI chegou, a regulação foi feita pela Dra. Valéria diretamente com o Hospital 

da Baleia que é a referência desse tipo de tratamento, que passa a ser um 

tratamento de alta complexidade que é encaminhado para o centro especializado. 

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião 

da Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata. 
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