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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1181/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 18 de junho de 2014.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2014, às 19h min, em sua sede própria,
reuniu-se em sessão Ordinária a Câmara Municipal de Rio Novo, sob a presidência do
Vereador Guilherme de Souza Nogueira e com a presença dos seguintes vereadores,
Sebastião José Esperança, Dionísio Da Dalt Neto, Vinicius Carvalho de Araujo, José
Adriano Tostes Xavier, Carlos Alberto do Carmo Mattos, Eder Lima Moreira, Dulcimar
Prata Marques, Allan Martins Dutra Borges. ATA – Dispensada a leitura da Ata
n°.1180/2014, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE –
01 – Ofício n°. PM/2014/236. Veto. Referência: apresenta Veto. Senhor presidente.
Com amparo no artigo 49 - § 2° e artigo 66 – IV da Lei Orgânica Municipal, vimos
através do presente encaminhar VETO PARCIAL ao Projeto de Lei n°. 008/2014 que
“Autoriza pagamento de despesas com médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil e
dá outras providências”. Rio Novo, 13 de junho de 2014. Maria Virginia do Nascimento
Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – Ofício n°. 015/2014/SCMRN. Prezado Senhor.
Servimos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, pedido de exoneração do
Cargo ocupado nesta Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, e aproveito para
agradecer o convite e parabeniza-lo pela postura a frente desta entidade. Para tanto
gostaria de informar que tal pedido se faz, como é de vosso conhecimento, devido ao
descontentamento da Excelentíssima Prefeita Municipal Virginia Ferraz com a minha
contribuição profissional com esta Santa Casa de Misericórdia, sendo que esta
contribuição não envolveria politica em virtude do Senhor Provedor não aceitar tais
condutas. Infelizmente chegando ao total absurdo de conforme já corre pelas ruas da
cidade que a prefeita só repassaria a subvenção após a minha demissão. E obvio que eu
não quero ser o pivô desta tragédia anunciada que assola a nossa população de Rio
Novo e também a de Goianá. Saio de cabeça erguida e com tranquilidade de que, o que
me propus realizar quando recebi o convite foi realizado, embora a continuidade não
fosse possível, pela falta de apoio do poder executivo através da Secretaria Municipal de
Saúde. Coloco-me a disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações
adicionais. Aproveitamos o ensejo, para renovar nossos votos de estima e consideração.
Sergio Gouvêa de Oliveira. Ilmo. Sr. Antonio Carlos Trovino Aragão. Provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Rio Novo. ORDEM DO DIA – Veto. Referência: apresenta
Veto. Senhor presidente. Com amparo no artigo 49 - § 2° e artigo 66 – IV da Lei
Orgânica Municipal, vimos através do presente encaminhar VETO PARCIAL ao Projeto
de Lei n°. 008/2014 que “Autoriza pagamento de despesas com médicos do projeto
Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências”. Palavra com o presidente
Guilherme de Souza Nogueira. Gostaria de comunicar que aguardaremos parecer por
escrito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o veto para
procedermos à votação do mesmo. PALAVRA LIVRE – Palavra com o vereador Allan
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Borges. Logicamente acatarei a decisão de V. Exa., mas de antemão já digo
que sou favorável a questão do veto, sobretudo porque Rio Novo está muito carente em
relação a situação dos médicos, e tudo que venha retrair pode talvez recair sobre nós
mesmos. Deveriam deixar estes profissionais médicos escolherem suas moradias, fiquei
sabendo que o aluguel para eles foi cerca de R$500,00, não digo que é uma má moradia,
mas poderia ser melhor, estamos atentos. Se amanhã porventura houver alguma
discrepância quem pagará é o Executivo. Só tenho receio que a derrubada deste veto
possa causar problemas a estes profissionais. Palavra com o vereador Vinícius Araujo.
Com relação a emenda que fizemos no projeto dos médicos, vejo que a intenção foi
muito boa, primeiro porque não vemos em Rio Novo um aluguel acima de R$1.000,00,
a questão aqui é saber a legalidade, se o projeto de Lei em sua redação tem que ser
exatamente igual a sua portaria ou não. Palavra com o vereador Alan Borges. Quero me
manifestar a respeito da decisão que tomei de a partir de hoje me colocar a serviço do
meu partido na condição de candidato a Deputado Estadual pelo PMDB. Sou o único
representante do meu partido nesta região. Como o nobre vereador Eder Lima falou, não
é fácil conseguir uma vaga para se candidatar a Deputado, grandes homens públicos
gostariam desta vaga. Me chegaram na parede e com este convite desafiador me
levaram a aceitar. É quase como ganhar na loteria, lá você tem a sorte, aqui você tem
trabalho e deve buscar o apoio. Seria um grande momento de Rio Novo. Talvez eu possa
representar melhor minha terra, mesmo não alcançando meu objetivo. Com muita
humildade eu peço a V. Exas. que analisem esta situação e serrem fileira junto comigo,
de antemão quero agradecer a V. Exas., por estar no meio de vocês, mas a cada dia
aprendo mais e Deus me proporciona novas experiências, e eu vou buscar com muita
vontade alcançar esta meta. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Gostaria de
lhe desejar muito boa sorte nessa jornada. Palavra com o vereador José Adriano.
Também não poderia deixar de falar da candidatura do nosso vereador e amigo Allan a
Deputado Estadual, quero parabeniza-lo por esta atitude, temos mesmo que arriscar, é
quase impossível, mas temos que acreditar. Uma campanha bem feita dá resultados.
Quem sabe nós vereadores possamos te apoiar? Só quero que você mantenha a sua
candidatura, eu vou te apoiar, eu apoiaria o candidato do vereador Eder Lima, só não
vou mais fazer isso porque o Allan é um amigo. O certo seria todos te apoiarmos, mas
infelizmente na política existem muitas coisas. Apoio o vereador Eder Lima como
candidato a prefeito de Rio Novo. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. Não
poderia deixar de parabeniza-lo também vereador Allan, consequentemente vou torcer
pelo seu trabalho, aproveito ainda a Palavra Livre para alertar a respeito da nossa Santa
Casa, infelizmente a posição do promotor é contrária a nossa Santa Casa. A nossa luta
vai ficar perdida? Médico 24h, raios-x funcionando, porque este esvaziamento da
Diretoria? Pelos fatos e pelas atitudes do nosso secretário de saúde parece que nosso
trabalho foi perdido. Comunico mais uma vitória do Ormeu, até 03 de julho os
R$50.000,00 em medicamentos estarão disponíveis para Rio Novo. Palavra com o
presidente Guilherme Nogueira. Realmente o tema Santa Casa é preocupante, hoje eu
estive com o Serginho e com o Aragão, a Santa Casa encontra-se asfixiada pelo
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Executivo. O Aragão acabou de nos informar que até o nome dele já foi para
cadastro de inadimplentes, sendo que se houver mais uma desistência a direção perde a
validade. Gostaria de já comunicar a todos que no próximo dia 27/06 de 2014 no
Espaço Cultural, faremos uma audiência pública coma presença de todas as autoridades
do munícipio sobre a Santa Casa. Palavra com o vereador Vinícius Araujo. Primeiro
quero parabenizar o vereador Allan pela decisão, em segundo lugar em relação à Santa
Casa, a audiência pública vem aí para isso, se tem o dinheiro e ela deixou de repassar
ela esta caindo no jogo do Ormeuzinho, com relação ao que houve quando surgiu a
construção do anexo, vários membros da diretoria foram até contra. Voltando ao assunto
da emenda, o colega falou que a população iria cobrar dos vereadores se houver
problema com os médicos. Temos que fazer o certo e sermos transparentes. Palavra com
o vereador Allan Borges. O nobre Aragão desafiou todos nós aqui, e quando a Santa
Casa estava no momento de sofrer uma intervenção ele me coloca lá um elemento em
um momento que não tinha necessidade, aí a questão suprapartidária morreu aí, mas vou
lutar assim mesmo, nossa Santa Casa não vai fechar. Palavra com o vereador José
Adriano. Quanto a Santa Casa, tem politicagem, o provedor eu pensava que era uma
pessoa diferente, mas não é, uma pessoa destas não pode assumir uma Santa Casa,
infelizmente é má administração. Palavra com o vereador Eder Lima. Eu gostaria de
solicitar a mesa diretora uma resposta da Santa Casa por escrito informando se o anexo
estaria pronto para receber recurso do governo. Não havendo mais quem desejasse fazer
uso da palavra, foi encerrada a sessão mandando que se lavrasse a presente Ata.
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