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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO N°. 1188/2014
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 22 de agosto de 2014.

Aos 22 (vinte e dois) dia do mês de agosto 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 e Allan Martins Dutra Borges. ATA – Dispensada a leitura da Ata n°.
1187/2014, foi à mesma aprovada por unanimidade dos presentes. EXPEDIENTE –
01 – Projeto de Lei n°. 014/2014. “Altera a redação do art. 9° da Lei n°. 955/2007 de
12/01/2007 e dá outras providências”. Rio Novo, 19 de agosto de 2014. Maria Virginia
do Nascimento Ferraz. Prefeita Municipal. 02 – REQUERIMENTO Nº 70/2014. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação dos
demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo, à Em.ª Prefeita Municipal, Sr.ª Maria
Virgínia do Nascimento Ferraz; - Que a administração identifique através de adesivos
ou outros meios todos os veículos pertencentes à frota municipal. JUSTIFICATIVA:
Esta solicitação se faz necessária uma vez que há denúncias de que os referidos veículos
estão sendo utilizados para outros fins e não aqueles a que são destinados. Esta medida
fará com que todos os munícipes e cidadãos identifiquem estes veículos e nos ajude a
fiscalizar o uso correto dos mesmos. Rio Novo, 20 de agosto de 2014. Allan Martins
Dutra Borges - Vereador – PMDB. Assina junto vereador Guilherme de Souza
Nogueira. 03 – REQUERIMENTO Nº 71/2014. Ao Presidente da Câmara Municipal
de Rio Novo Sr. Guilherme de Souza Nogueira. O Vereador que abaixo subscreve,
requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a
solicitação abaixo, à Em.ª Prefeita Municipal, Sr.ª Maria Virgínia do Nascimento
Ferraz; - Que se coloque em prática com a máxima urgência o PROJETO DE LEI Nº
08/2013 que “DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE
MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELAS FARMÁCIAS BÁSICAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, já que o mesmo foi aprovado por unanimidade pelo
Legislativo e sancionado pelo Executivo e até a presente data, não está sendo executado.
JUSTIFICATIVA: Esta solicitação se faz necessária uma vez que o referido Projeto é
de suma importância para a população e a não execução do mesmo até o presente
momento soa como descaso ao Legislativo e principalmente dá um péssimo exemplo de
que as leis promulgadas no munícipio não são executadas. Informamos que a não
execução imediata da Lei acarretará por parte do Legislativo, medidas cabíveis para o
cumprimento da mesma. Rio Novo, 20 de agosto de 2014. Allan Martins Dutra Borges Vereador – PMDB. 04 – Ofício GABIN/CONTAB. 2014. Assunto: Encaminhamento
(Faz). Ao Exmo. Senhor Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Senhor Presidente.
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Nos termos da Lei, estamos enviando a esta Egrégia Câmara os documentos abaixo
relacionados referentes ao mês de junho de 2014. – Notas de Empenho e os respectivos
comprovantes de pagamento; - Balancetes Financeiros; Colocamo-nos à disposição para
quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente. Maria Virginia do
Nascimento Ferraz. Prefeita de Rio Novo. ORDEM DO DIA – 01 – Projeto de Lei n°.
014/2014. “Altera a redação do art. 9° da Lei n°. 955/2007 de 12/01/2007 e dá outras
providências”. Encaminhado a todas as Comissões para emissão de parecer. Palavra
com o vereador Allan Borges. É mais do que prudente minha a Comissão de Legislação,
da qual sou presidente, pedir prazo neste projeto já que se trata de criação de cargo.
Mesmo que parte do valor venha do Programa Saúde da Família, envolve uma
remuneração boa e o munícipio está passando por dificuldades. 0 2 –
REQUERIMENTO Nº 70/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador
Allan Borges. Chegou a mim varias denúncias por uso indevido não só de carros da
saúde, mas de outros setores também. Eu não vi, não posso prejulgar ninguém, mas que
fique o executivo alerta, pois esta Casa está atenta a qualquer reclamação da população.
Parece-me que há veículos sem identificação. E tão simples identificar os veículos.
Vamos aguardar para ver se a reclamação da população tem fundamento. Palavra com o
vereador Eder Lima. Sugiro que no ofício cobrando que sejam colocados adesivos nos
veículos, seja também notificada as implicações legais quanto a utilização dos veículos
de forma indevida, caso esteja acontecendo. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. Pelo que vi de legislação, é um crime sério o uso indevido de veículo público
fora da finalidade a que se destina. Se estiver acontecendo aqui tomaremos as medidas
cabíveis. Gostaria de assinar junto o requerimento. Aprovado por unanimidade dos
presentes. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. 03 –
REQUERIMENTO Nº 71/2014. Em 1° e única discussão. Palavra com o vereador
Allan Borges. Parabenizo as palavras de Eder lima, que só enriquecem o requerimento.
Com relação a este, sempre reiteramos ao executivo o cumprimento dessa lei que trará
tanto beneficio a população. Que se coloque em prática. É de fácil execução e grande
utilidade. Pediria a esta mesa que caso não se pratique a lei, que sejam tomadas
providencias legais. Fica parecendo um deboche. Aprovamos, ela sanciona e não se
coloca em prática. Essa lei é de todos nós. Palavra com o vereador Guilherme Nogueira.
Importante assunto, projeto de fácil execução e aprovado por unanimidade nesta Casa.
Aprovado. Em 1° e única votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
PALAVRA LIVRE – Palavra com a vereadora Dulcimar Prata. Com relação ao serviço
de mamografia que foi realizado no munícipio essa semana, achei espetacular. Mais de
duzentas mulheres atendidas. Contemplou pessoas que nunca tiveram acesso ao exame.
A população veio em massa fazer os exames. É uma grande comodidade essa parceria
entre estado e munícipio para que todos tenham acesso ao exame. Parabenizo a
iniciativa. Já está anunciando na rádio que a Santa Casa encerrou os serviços. Como
funcionária de lá sinto muito. A saúde é imprevisível. Sem atendimento não podemos
ficar lá dentro por não ter recurso médico para o atendimento. Amanhã já não teremos
mais atendimento. Temos responsabilidade com nossa cidade. Estamos em pleno
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inverno, onde o índice de doenças respiratórias aumenta muito. Chegamos ao fim. O
dinheiro que chegar será bloqueado. Os funcionários estão pedindo demissão indireta.
Eu tive minha aposentadoria negada por falta de contribuição regular por parte da
instituição. Lamento muitíssimo. Estou engessada sem uma ordem médica. Gostaríamos
que nós vereadores juntos possamos pensar numa situação que estamos enfrentando e é
seríssima. As ambulâncias não estão em condições de translado, somente a da Santa
Casa, porque conferimos sempre. As ambulâncias da secretaria ficam no barracão
fazendo viagens. Peço a colaboração de todos para não parecer que estou legislando em
causa própria. Deve-se normatizar para que todas elas passem por revisão e estejam
sempre equipadas. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Vossa excelência
como vereadora jamais estará legislando em causa própria. Seu nome deve vir em cima
de qualquer documento que façamos a esse respeito, pois sabemos que é entendedora do
assunto. Sobre o caminhão de mamografia, teve participação fundamental desta
Câmara. Enviamos um ofício a Subsecretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e
solicitamos o serviço. Não divulgamos por não acharmos necessário. Vou divulgar para
mostrar que a Câmara teve participação, pois houve coação do executivo para que não
se citasse a Câmara. Não venham nos desmerecer não. Sobre o transporte, ficamos
muito preocupados, é um setor onde está havendo algum tipo de bagunça. Alugaram um
ônibus declarando que economizaria, pois diminuiria O fluxo para Juiz de Fora, mas
continuam indo todos os carros. Agora dizem que em carro da saúde só anda consulta
SUS. Está havendo algo muito distorcido. Todos têm direito. Não aprovei crédito
suplementar para comprar veículo para ficar em posse de secretário de saúde não. É
para ser usado por munícipes. As ambulâncias estão sucateadas. Não é possível que Rio
Novo não consiga ganhar uma ambulância boa com tantos deputados por aí. Se fosse
para comprar carro para secretário de saúde desfilar de óculos escuros eu teria votado
contra. O certo é ser usado para necessidades dos munícipes. Palavra com o vereador
Allan Borges. O grande problema de nosso país no momento é achar que é mais fácil
dar ambulâncias do que suporte para nossos pequenos hospitais funcionarem. Dói-me
ver nossa Santa Casa fechar as portas, vamos brigar para reabrir. Palavra com o
vereador Vinicius Araujo. É lamentável o fechamento da Santa Casa. Ficou acordado na
audiência pública que o executivo teria que disponibilizar uma sala de estabilização no
anexo ao lado Santa Casa, pois fechando as portas do hospital o munícipio fica
responsável pelo atendimento vinte e quatro horas. Palavra com o presidente Guilherme
Nogueira. na audiência ficou acordado que o munícipio assumiria o anexo. Que seria
enviado um ofício ao Provedor para apreciação do Conselho da Santa Casa cedendo o
anexo ou fazendo uma contra proposta por escrito e até hoje esse ofício não chegou.
Palavra com o vereador Eder Lima. Acho que deveria ser mandado um ofício ao
executivo indagando qual a alternativa do munícipio ante o fechamento da Santa Casa,
indagando o que será feito para que o munícipio não fique desguarnecido de
atendimento médico. Salientando a pergunta sobre em que pé estão às negociações com
a Santa Casa com relação ao anexo. Palavra com o vereador Sebastião Esperança. É o
momento de buscarmos nossos deputados, unir forças e solicitar um compromisso deles
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com o munícipio. Que chamemos o secretário de saúde do munícipio aqui para
responder os nossos questionamentos. Palavra com o vereador Vinicius Araujo. Nossa
parte estamos fazendo. A Câmara esteve presente na troca de diretoria, organizou a
audiência pública, mas o que está sendo acordado não está sendo cumprido. Palavra
com o vereador José Adriano. Nossa função é fiscalizar. Quando presidente da Câmara,
qualquer reclamação que chegava a minha pessoa, eu convidava o responsável para vir a
Câmara. É uma maneira mais fácil de sabermos o que está acontecendo. Palavra com o
vereador Sebastião Esperança. Se começar a cair urgência emergência nos PSF’s os
cubanos não ficarão aqui, e eu lamento isso, pois o trabalho deles é excelente, mas é
restrito a Saúde da Família. Palavra com o vereador Eder Lima. Já sugeri que
montássemos uma comitiva e fossemos aos Governos Estadual e Federal, mas ficou por
isso mesmo. Hoje vi uma notícia sobre o Eduardo Suplicy que tem vinte e três anos de
Senado e nunca usou carro do Senado. Fica os parabéns a prefeita que usa somente o
Fiat dela. Palavra com o presidente Guilherme Nogueira. Votamos uma compra de carro
para uso da população e vemos que ele está sendo usado somente pelo secretário de
saúde. Não havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, foi encerrada a sessão
mandando que se lavrasse a presente Ata.
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