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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1267/2016
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 19 de Fevereiro de 2016.

Aos 19(dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2016, às 19:50h(dezenove
horas e cinquenta minutos), no “Plenário Messias Lopes”, sob a presidência
do Vereador Sebastião José Esperança reuniram-se em Sessão Ordinária os
seguintes Vereadores: Allan Martins Dutra Borges,Carlos Alberto do
Carmo Mattos, Dionísio Da Dalt Neto, Eder Lima Moreira, Guilherme de
Souza Nogueira e Vinícius Carvalho de Araújo.Ausente a Vereadora
Dulcimar Prata Marques. O Presidente da Câmara Municipal, Vereador
Sebastião José Esperança, cumprimentou a todos os presentes, convidou a
seguir ao Vereador Vinícius Carvalho de Araújo -2º Secretário Eleito, para
fazer parte da Mesa Diretora, assumindo o cargo devido a ausência da
Vereadora Dulcimar Prata Marques. A seguir passou-se a leitura do
expediente. EXPEDIENTE – 01- Leitura do Requerimento 01/2016 de
autoria do Vereador Guilherme de Souza Nogueira, que havia sido retirado
a pedido do autor, da pauta da reunião do dia 12/02/2016, que é transcrito a
seguir em sua íntegra: Requerimento nº01/2016 O Vereador que este
subscreve, solicita do Executivo Municipal que seja pago aos Agentes
Comunitários de Saúde do nosso município o Incentivo adicional de acordo
com Lei Federal. Justificativa :A Política Nacional de Atenção Básica,
revisada pela Portaria GM Nº 2.488/11 e anexos, estabelece que o PSF é
estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organização da Atenção
Básica. Em observância dessas normas e diretrizes da estratégia é
evidenciada a atuação da equipe de multiprofissionais, inclusive a atuação
com relevância de ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dentro
dessa organização.A revisão foi publicada alterando algumas diretrizes e
normas da Portaria GM Nº648/06. O Ministério da Saúde efetiva a
transferência de incentivo financeiro vinculado à atuação do ACS, tornando
efetivo a partir da Portaria nº 1.761/ 07, sendo reeditado anualmente pelas
portarias nº 1.234/08, nº 2.008/09, nº3.178/10 e a mais recente, de nº
1.599/11.Dentro dessas portarias editadas anualmente, ressalta-se o
estímulo do Ministério a esses profissionais com o incentivo adicional,
independentemente do 13º salário. “Portanto, as secretarias municipais
de Saúde são responsáveis pela remuneração dos ACS e dos encargos
decorrentes pelas contrações efetivadas, como o pagamento dos salários
mensais, 13º salário, férias, contribuição previdenciária e outros, podendo
haver a composição de receita para o custeio dessa despesa,parte pelo
Município e outra advinda pelo incentivo de custeio, provindo pela União.
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No incentivo adicional, o Ministério da Saúde visa estimular os ACS,
sendo um crédito não trabalhista, o que afasta de pronto a sua analogia ao
13º salário.Portanto, os Municípios devem repassá-los para os Agentes, nos
termos da portaria ministerial vigente.O gestor deverá efetuar o pagamento
do 13º salário e repassar a parcela denominada incentivo adicional aos
Agentes Comunitários de Saúde.Caso o mesmo não repasse a parcela de
incentivo adicional aos ACS, sob o argumento que ‘este foi efetivado na
forma de 13º salário’, estará configurada como irregularidade, conforme o
artigo 37, caput, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19/1998, visto que este recurso possui destinação direta
aos ACS.” (Texto do TCE-MT, do processo municipal nº 1.988-7/09, da
consultoria técnica do TCE com o parecer nº 038/2009).
Pelo exposto, nada mais justo e de direito que seja realizador o pagamento
do incentivo adicional, previsto nas portarias acima citadas.Na certeza do
pronto atendimento.Guilherme de Souza Nogueira – Vereador. 02 –
Leitura do Requerimento 02/2016 de autoria do Vereador Allan Martins
Dutra Borges:REQUERIMENTO Nº 02/2016Ao Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo Sr. Sebastião José Esperança. O Vereador que
abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental, seja enviada a
solicitação abaixo através de ofício, à Exmª Prefeita Municipal, Srª Maria
Virgínia do Nascimento Ferraz:- Solicita ao Executivo Municipal
informações detalhadas, sobre a aplicação do recurso no valor de
R$36.900,00 (Trinta e seis mil e novecentos reais) referente ao PMAQPrograma de Melhoria de Acesso e da Qualidade do Ministério da Saúde,
repassado ao Município em Dezembro de 2015.Solicitamos ainda, o extrato
bancário da conta corrente onde foi depositado o recurso.
JUSTIFICATIVA :" Essas informações visam dar transparência e
esclarecer junto aos Agentes de Saúde e à toda população a real aplicação
destes recursos que têm por finalidade segundo Portaria do Ministério da
Saúde “incentivo aos Agentes e melhoria do atendimento e prestação dos
serviços junto a comunidade.”Rio Novo/MG 17 de Fevereiro de 2016.Allan
Martins Dutra Borges-Vereador PMDB. 03 – Leitura do Requerimento
03/2016 de autoria dos Vereadores Sebastião José Esperança, Dulcimar
Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo, Guilherme de Souza
Nogueira e Carlos Alberto do Carmo Mattos:REQUERIMENTO Nº
03/2016-Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr.Sebastião
José Esperança -Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após
tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a
solicitação abaixo ao Exmº Coordenador Municipal de Saúde, Sr. Lúcio
Alvim; Que a Secretaria Municipal de Saúde, providencie a substituição do
vidro quebrado no “Anexo”, uma vez que tal irregularidade persiste há
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bastante tempo.”- JUSTIFICATIVA :"Tal solicitação se deve ao fato de
que a prevenção é sempre a melhor forma de evitar acidentes e
contratempos.Vale ainda ressaltar que, o fechamento da forma como está
feito(chapa de madeirite) além de esteticamente não combinar com o local,
dificulta a visualização do interior do recinto o que consequentemente
facilita a ação de ladrões e vândalos.Acreditamos também que a “chapa de
madeirite” estaria em desacordo com as exigências da
Vigilância
Sanitária.Finalizando, diante do baixo custo para os cofres públicos para
atendimento a essa solicitação, esperamos que sejam tomadas as devidas
providências no mais curto espaço de tempo, uma vez que, conforme já
relatado, esta irregularidade já persiste há bastante tempo .” - Rio Novo, 17
de Fevereiro de 2016. - Vereadores Proponentes:Sebastião José
Esperança,Dulcimar Prata Marques,Vinícius Carvalho de Araújo,
Guilherme de Souza Nogueira e Carlos Alberto do Carmo Mattos. 04 –
Leitura do Requerimento 04/2016 de autoria do vereador Guilherme de
Souza Nogueira: REQUERIMENTO Nº 04/2016 – Ao Presidente da
Câmara Municipal de Rio Novo - Sr. Sebastião José Esperança. O
Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental,
seja enviada a solicitação abaixo à Exmª Prefeita Municipal, Srª Maria
Virgínia do Nascimento Ferraz: Solicita ao Executivo Municipal que
realize obras de manutenção na “Gruta de Nossa Senhora de Lourdes”.
JUSTIFICATIVA :"Esse requerimento vem atender a pedidos de
moradores de nosso município que reclamam do fato da referida Gruta,
localizada no Centro da cidade entre o Banco Itaú e os Correios, estar
necessitando de manutenção. Acreditamos que não demande um gasto
excessivo para realizar tal manutenção e, temos certeza que estará sendo
realizada uma benfeitoria a todos os Rionovenses, visto se tratar de um
local de tradicional manifestação de fé.”- Rio Novo, 17 de Fevereiro de
2016. Guilherme de Souza Nogueira-Vereador Proponente. 05 – Leitura
do Ofício nº016/2016 da Presidência da Câmara Municipal: Rio Novo, 17
de Fevereiro de 2016. Ofício:CM/016/2016.De:Presidente da Câmara
Municipal de Rio Novo Para: PARTENON CONSTRUÇÕES – Assunto:
Convite (Faz)-Senhor Diretor, Servimo-nos deste, para convidá-lo a
participar de nossa reunião, em data escolhida por Vós, para tratarmos de
assunto relacionado com as obras de urbanização no Bairro Água Branca.
A Câmara se reúne toda sexta feira, razão pela qual disponibilizamos
quatro datas para que o Ilustre convidado possa escolher a que melhor lhe
convier: 19 de Fevereiro - 26 de Fevereiro – 04 de Março – 11 de
Março.Informamos que se trata de esclarecimentos sobre a demora na
conclusão das referidas obras, uma vez que fomos informados pelo
Executivo Municipal de que os pagamentos das parcelas acordadas em
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contrato de licitação estão sendo realizados dentro das datas aprazadas, mas
que o cronograma da obra está atrasado. Nossa intenção é esclarecer os
fatos da melhor forma possível para que possamos passar informações
corretas aos moradores do referido Bairro, que já demonstram impaciência
e ansiedade para a conclusão das obras. Na oportunidade, apresentamos
nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.Atenciosamente,
Sebastião José Esperança-Presidente da Câmara Municipal Rio Novo/MG.
06 – REFERÊNCIA: DEVOLUTIVAS DOS FÓRUNS REGIONAIS
"TERRITÓRIO MATA" - MICRO TERRITÓRIO DE JUIZ DE FORA –
MG - CONTATO URGENTE!!! - Boa noite, vereadores e/ou
representantes dos Municípios de:Belmiro Braga, Bias Fortes, Chácara,
Chiador, Coronel Pacheco, Goianá, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Pedro
Teixeira, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde,
Santana do Deserto e Simão Pereira.Estes municípios formam, dentro da
concepção dos Fóruns Regionais de Governo - MG, o Micro Território de
Juiz de Fora, para o qual fui escolhido como vereador representante e, por
isso, ajudo a formar hoje o Colegiado Executivo deste Micro (ao final,
minha apresentação, referência e contatos).Passadas as etapas de
recolhimento e discussões de demandas nos Fóruns, dos quais muitos de
vossas excelências participaram, somos chamados a discutir agora as
devolutivas (o que o Governo tem de concreto para nos apresentar, sob
forma de investimento, acerca das demandas apontadas). Para tanto,
gostaria que me encaminhassem, neste e-mail, dentro das demandas, aquilo
que deve ser prioridade para investimentos do Estado em SAÚDE,
EDUCAÇÃO E OBRAS em nossa região. Peço, por favor, que
encaminhem até o dia 20 de fevereiro, pois no dia 22 (segunda-feira) terei
mais um encontro com o Secretário Executivo de nosso Micro Território, a
fim de definir conjuntamente as ações de investimentos do Governo para
nossa região. Lembrem-se, AS PRIORIDADES!Desde já agradeço a
confiança e coloco-me à disposição! Att. Eder Lima Moreira - Vereador
(PT) – Rio Novo – MG Vereador Representante – Colegiado Executivo do
Micro Território de Juiz de Fora – MG, Território da Mata. Tel. Cel./
WhatsApp: (32) 99105-8756 (a qualquer horário) Tel. Câmara Municipal
de Rio Novo: (32) 3274-2212 (das 14h às 19h).07 – Requerimento
enviado pelo Grupo de Teatro Raízes, solicitando doação no valor de
R$1.000,00(um mil reais),para ajudar, principalmente nos preparativos
visando as comemorações da “Semana Santa” em nossa cidade. 08 –
Convite da Prefeitura Municipal de Rio Novo para participação no
WORKSHOP sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos-PMGIRS, que será realizado no dia 22 de Fevereiro de 2016, no
horário de 14:00 às 16:00 horas no Auditório do PSF II. ORDEM DO DIA–
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Foram colocados em discussão e votação os seguintes requerimentos:
Requerimento 01/2016 de autoria do vereador Guilherme de Souza
Nogueira - aprovado por unanimidade; Requerimento 02/2016 de autoria
do Vereador Allan Martins Dutra Borges – aprovado por unanimidade;
Requerimento 03/2016de autoria dos Vereadores Sebastião José Esperança,
Dulcimar Prata Marques, Vinícius Carvalho de Araújo, Guilherme de
Souza Nogueira e Carlos Alberto do Carmo Mattos – aprovado por
unanimidade e Requerimento 04/2016 de autoria do Vereador Guilherme
de Souza Nogueira – aprovado por unanimidade.PALAVRA LIVRE. - O
Vereador Sebastião José Esperança, usou da palavra para se desculpar
sobre o Ofício enviado à empresa PARTENON CONSTRUÇÕES ME,
reconhecendo que deveria ter sido mencionado que o convite partia de
todos os Vereadores. Disse ainda, que a Prefeita Municipal pediu ajuda ao
Legislativo na tentativa de solucionar o entrave com relação as obras no
Bairro Água Branca.Comentou também que acredita ser deficiência da
empreiteira o motivo do atraso, e que com razão a população
constantemente reclama pela demora na conclusão da referida obra.–
Palavra com Vereador Éder Lima : “ Na verdade teremos que acionar o
Ministério Público, pois a obra está toda errada. Sendo dinheiro público há
que se acionar a justiça para que ele refaça toda obra, infelizmente ele terá
que acabar, pois tem prazo, mas esperar acabar será demais”. – Palavra
com o Vereador Guilherme Nogueira: “Eu como presidente da Comissão
de Obras e Serviços Públicos, quero fazer dela uma comissão atuante. Hoje
eu visitei todas as obras do município de Rio Novo, tenho em mãos um
resumo não oficial das obras, se possível comentarei agora mesmo. A
primeira visita foi no PSF 1, que recebeu o valor de aproximadamente 100
mil reais para reforma, não se vê lá grandes obras. Podemos observar que
há várias torneiras lá dentro com aspecto horrível, o pior, o comentário de
funcionários do local que quando chove vaza água nas luminárias do PSF,
há o risco de um curto circuito”. A seguir o Vereador começou a relatar
sobre a situação no PSF 2, informando que existe no local uma placa
informando que houveram locação de aproximadamente R$147.000,00
(cento e quarenta e sete mil reais) e R$144.000,00(cento e quarenta e
quatro mil reais)em recursos. Alerta que mais de um ano depois de ter
iniciado a obra, oito meses depois do período previsto para conclusão,
apenas viu duas paredes cortadas, um monte de entulho nos corredores do
posto de saúde, cerca de umas cinco pombas mortas no local, perguntando
ainda quanto custaria para a Prefeitura realizar a limpeza do local. No PSF
3, ao lado da ENERGISA, no subsolo onde os agentes de saúde fazem suas
reuniões, as paredes estão caindo, no quintal o maior está mais alto que eu,
em épocas Dengue, o exemplo dado não é nada bom. Nos três PSFs os
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funcionários reclamaram que não há material básico para trabalhar, a
limpeza do local está sendo feita com pano de chão e água. A dentista
informou que pode a qualquer momento parar de trabalhar porque não tem
luvas, o papel higiênico vem sendo fornecido pelos próprios funcionários.
Falando depois sobre a obra de construção da Pista de Skate , disse ser uma
obra que está bastante adiantada mas que em compensação, o estado de
conservação da Quadra Poliesportiva que fica ao lado da Pista é
deplorável.Finalmente, sobre as obras no Bairro Água Branca, disse que
merece atenção máxima por parte do Legislativo, já que trata-se de uma
obra que teve início em 26 de agosto de 2014 com previsão de execução
em 90(noventa) dias, com o valor total de R$372.429,25(Trezentos e
setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos) e que até o momento não tem nem 30% da obra concluída.
Lembrou que a engenheira do município esteve presente em reunião da
Câmara e garantiu que os pagamentos efetuados seguiam as etapas de
conclusões da obra. Solicitou que o Executivo Municipal seja notificado
envie as planilhas de pagamento realizados a empresa. Disse ainda que
segundo informações de moradores do local a empresa de maneira
irregular, já terceirizou o serviço de calçamento. – Palavra como
Vereador Vinícius Carvalho de Araújo: “Antes de iniciar minha fala
quero parabenizar todos os autores dos requerimentos.A respeito da
reforma da Gruta, foi um dos primeiros requerimentos feitos aqui, de
autoria do Vereador Dionísio”.Parabenizou o Presidente pela iniciativa de
enviar o ofício.Disse que aprova a idéia de se enviar um ofício ao
Executivo solicitando informações a respeito da obra no Bairro Água
Branca. Informou que ele também visitou várias obras,e que muitas estão
realmente paradas, o que é preocupante visto estarmos próximos do final
de mandato.Alertou que a presença do Executivo e da Empreiteira na
mesma reunião facilitará na apuração dos fatos pois os dois lados serão
ouvidos ao mesmo tempo. – Palavra com o Vereador Éder Lima: “ Hoje
também recebi uma aviso de uma funcionária de saúde falando destes
problemas dos PSFs.Ali próximo a ENERGISA paga-se um valor irrisório
de aluguel, a situação desse PSF pra mim é a mais crítica, realmente não
tem condições de funcionamento”. Em relação ao Água Branca, fico ainda
mais preocupado, se não me engano o recurso da creche esta em conta,
imaginem se esta empresa que esta aí concorre e ganha de novo”. Disse
ainda que, além de notificar o Executivo, que seja também encaminhado
cópia ao Ministério Público.– Palavra com o Vereador Vinícius
Araújo:“Realmente a pista de skate é a obra mais adiantada, é uma obra
que está ficando até bonita”. Lembrou que participou de uma reunião com a
prefeita onde a mesma disse que estaria pensando em contrair um
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financiamento no valor de R$550.000,00(Quinhentos e cinqüenta mil reais)
para realizar algumas obras no município. Afirmou que respondeu de forma
imediata ser contra, justamente porque as obras do municípios estão todas
paralisadas e que não seria sensato endividar o município por conta destas
obras. – Palavra com o Vereador Sebastião José: “Pelo que eu soube
esta empresa já teve outros problemas com outros prefeitos, sua atuação é
preocupante, toda obra dela é problema”.– Palavra com o Vereador Éder
Lima: “ Realmente foram vários problemas com esta empresa no final
governo do Varotto”. – Palavra com o Vereador José Adriano: “Esta
empresa foi inicialmente responsável pelo calçamento em Furtado de
Campos no mandato do Antônio Varotto e lá também deu problema”.
Parabenizou ao Tenente Coronel Wagner pelo envio rápido dos policiais
para o nosso município, dizendo ser esta a função dos Vereadores, buscar
soluções.– Palavra com o Vereador Allan Borges: Justificou o seu atraso
devido ao trânsito em Juiz de Fora que estava caótico por conta de um
acidente na Av. Rio Branco, espera agilidade por parte do Executivo nas
respostas ao seu Requerimento. A respeito das obras, disse que a Câmara
tem o dever de fiscalizar e também criar dispositivos que impeçam
empresas como a responsável pelas obras no Bairro Água Branca, de se
aventurar em nossa cidade.– Palavra com o Vereador Guilherme
Nogueira: Disse que segundo informações, a prefeita fala que foi
repassado um dinheiro para a empreiteira, razão pela qual solicita que seja
enviado à esta Casa todo o cronograma da obra e os comprovantes dos
pagamentos efetuados, pois assim teremos mais poder de cobrança.Falou
que a situação da quadra da Cerâmica é lamentável e que chegou a sentir
medo de entrar no vestiário, pois parece até que colocaram fogo lá dentro.
Disse que deveria ser realizado um orçamento para o Setor de
Esportes.Lembrou que a Prefeitura no período de 2013 a 2016 terá um
gasto de aproximadamente R$150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais)
com serviços de assistência técnica em engenharia.– Palavra com o
Vereador Eder Lima: Disse que já foram feitos vários requerimentos
sobre as obras de conservação da Quadra da Cerâmica. Informou que após
a aprovação do Projeto de Construção da Pista de Skate ele falou
diretamente com o André Colombo que é o responsável pelos Convênios,
dizendo que não tem condições de se construir uma pista de skate linda e
ao lado uma quadra daquela que está virando piscina quando
chove.Lembrou ainda que outra preocupação é que as Academias ao Ar
Livre já foram licitadas, indagando se será outra obra que teremos
problemas. –Palavra com o Vereador Allan Borges: “Onde está a
coordenadoria de esportes de Rio Novo, não sabemos quem é, algum
incentivo precisaria ser feito para os jovens do local”. Disse que é preciso
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repassar a responsabilidade para os jovens que freqüentam a quadra da
Cerâmica, assim eles mesmos seriam os primeiros a zelar pela conservação
da mesma. Lembrou entretanto que para isso acontecer tem que haver um
incentivo, como doação de bolas. – Palavra com o Vereador Éder Lima:
“Eu gostaria de fazer um ofício, eu me lembro que pedi o valor que tem nas
contas ligadas a todas áreas, justamente por conta do ICMS esportivo, Rio
Novo tem ótimas pontuações, é um recurso que inclusive poderia ser
investido neste tipo de obras, é um ofício que não tive resposta”.– Palavra
com o Vereador Sebastião José: “Ontem tivemos em reunião sobre a
Saúde, a prefeita também estava presente, onde o que eu vi e ouvi e não
tenho dúvida que se o que foi apresentado entrar em prática será ótimo,
recebemos uma notícia de que há um estudo para que o Anexo funcione
24horas”. Disse também que sobre a situação do aumento salarial dos
professores recebeu a notícia de que o mesmo será realizado. – Palavra
Livre para a platéia: O Sr. Carlos Eduardo Lopes do Nascimento,
conhecido por “DUDU” se dirigiu aos Vereadores solicitando providências
por parte da Câmara Municipal, referentes às denúncias de irregularidades
existentes na obra de construção do prédio Anexo à Santa Casa. Ele disse
ter conhecimento da existência de um relatório mas que até o presente
momento não sabe quais foram as providências tomadas pelos órgãos
competentes.Como houve discussões sobre obras, pediu uma resposta sobre
um requerimento aprovado na Casa sobre esse assunto e que não viu
retorno algum, já que freqüenta as reuniões. – Palavra com o Vereador
José Adriano: O Vereador solicitou ao Presidente da Câmara que seja
encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
Ministério da Saúde e Ministério Público denunciando irregularidades na
obra de construção do Anexo, conforme relatório enviado pelo Executivo,
onde consta de maneira detalhadas as denúncias de irregularidades. Disse
que já fez tal solicitação anteriormente, e que por coincidência havia
comentado sobre o assunto um dia antes da reunião de hoje, mas que
devido a seu estado de saúde atual acabou se esquecendo. Pediu desculpas
ao Sr. Carlos Eduardo e mais uma ratificou seu pedido. – Palavra com o
Vereador Guilherme Nogueira: Informou que não enviou os ofícios uma
vez que conseguiu trazer para reunião da Câmara um relatório apresentado
pelo engenheiro Marnio Camacho, no qual foram justificados todos os itens
denunciados de irregularidades, inclusive com a cópia do cheque de
devolução da sobra do recurso que foi devolvido para o Estado.Disse ainda
que essa situação desgasta mais o Legislativo do que os outros Poderes.
Que no ano passado ele elaborou e apresentou junto ao Ministério Público
e que até hoje não obteve nenhum tipo de resposta. Lembrou também da
CPI que até o momento também não teve nenhum desdobramento, dizendo
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que tal situação o deixa um tanto quanto desiludido. – Palavra com o
Vereador Vinícius Araújo: Disse que durante o seu mandato como
Presidente desta Casa,foi enviado ao Ministério Público cópia do relatório
recebido da Prefeitura Municipal contendo toda relação de irregularidades
da obra. Disse ainda que se deve verificar se o requerimento escrito pede
realmente que se encaminhe a documentação para a Secretaria de Estado de
Saúde e ao Tribunal de Contas também, e, se positivo, o que foi votado e
aprovado nesta Casa, deve ser cumprido.– Palavra com o Vereador Allan
Borges:“Meu caro Dudu, a sua busca pela transparência e pela verdade é
muito importante, todos nós procuramos isso. Só que, atrás disso há ainda
uma coisa mais grave, estamos discutindo várias coisas, mas nos
esquecendo que Anexo e Santa Casa é uma coisa só, talvez vocês não
saibam que lá está sob Penhora, temos que resolver está questão, não
adianta empurrarmos com a barriga, pode ser em qualquer administração e
um dia isso cairá no colo. Aquilo tudo pode ir a leilão e alguém comprar e
resolver fazer uma local de festa, fazer um açougues, é com isto que temos
que nos preocupar”. – Palavra com o Vereador Éder Lima : Disse que a
situação é bem parecida com a dos taxistas em relação ao aeroporto,
ninguém sabe ao certo como ficará a situação caso alguém compre no
leilão. Acredita que tem que haver uma solução para evitar o leilão, porque
ali, segundo seu entendimento, ainda será o local de referência para que a
população possa dormir tranqüila, sabendo que se alguém na família sentir
um mal súbito, sabe onde recorrer. – Palavra com o Vereador Allan
Borges: O Vereador lembrou que a situação da Santa Casa chegou neste
ponto, em parte porque a Prefeitura não cumpriu com o TAC(Termo de
Ajustamento de Conduta) que foi assinado por todas as partes envolvidas.
O Município alega que não pode fazer qualquer tipo de pagamento à Santa
Casa porque a mesma não possui a Certidão Negativa. Questionou então
que se o prédio pertence à Santa Casa e o Poder Público não pode pagar
nada devido a falta da Certidão Negativa, como poderá então gastar para a
troca do vidro por exemplo. Disse que se for seguida a lei ao pé da letra,
nada poderá ser feito, nem um prego poderá ser usado no local. Disse ainda
que nos encontramos em uma “sinuca de bico” e que a situação tem que ser
resolvida. Que é isto o que realmente importa. Que estamos falando de
Saúde da população, isto é o que realmente deve interessar a todos.
Resolver de uma vez por todas os problemas da penhora e da certidão
negativa, primeiros passos para termos novamente a Santa Casa em
funcionamento. – Palavra com o Vereador Sebastião José :Dirigiu-se ao
Sr. Carlos Eduardo dizendo que não faltará empenho por parte dos
Vereadores para obter meios de solucionar os problemas na Santa Casa.
Disse ao Vereador José Adriano que o mesmo pode ficar tranqüilo pois o
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seu pedido será atendido prontamente.Agradeceu a presença de todos.
Dando por encerrada a reunião e ordenando de fosse lavrada a presente
Ata.

