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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1400/2018
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 12 de junho de 2018.

Aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2018, às 19:00 (dezenove horas), no “Plenário
Messias Lopes”, sob a Presidência do Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda,
reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes Vereadores: Daniel Geraldo Dias,
Dionísio Da Dalt Netto, Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo, Ivalto Rinco de
Oliveira, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ausente os
vereadores Dulcimar Prata Marques e João Bosco Ferreira Pires. O Vereador
Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda declarou aberta a Sessão Ordinária da
Câmara Municipal. Solicitou a dispensa da leitura da Ata nº 1399/2018, colocando a
seguir em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
Antes de dar início a sessão o Vereador Presidente justificou a ausência dos vereadores
Dulcimar Prata Marques e João Bosco Ferreira Pires e agradeceu a presença dos
vereadores da Câmara Municipal de Goianá os nobres edis Paulo Lopes ToledoPresidente, Luiz Cláudio Lopes Alvim, Derly Alves Ribeiro, Roberto Nogueira e
Geraldo Célio Coutinho, convidando o vereador Presidente Paulo Lopes Toledo para
compor a mesa. A seguir o Presidente solicitou ao Vereador Emanuel Ayres Costa S.
do Carmo que procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 1- Projeto de Lei
006/2018 do executivo “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2019 e dá outras providências”. 2- Parecer do Projeto de Lei 006/2018
do executivo; Parecer nº 053/2018. Solicitante: Câmara Municipal de Rio Novo/MG.
Solicitado: Eduardo Rodrigues de lima OAB/MG 129.533. Assunto: Projeto de Lei nº
006/2018. Trata-se de solicitação, feita pela Presidência da Câmara Municipal de Rio
Novo/MG, de parecer acerca da legalidade do Projeto de Lei nº 006/2018 que "Dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras
providências." A Constituição de 1988 estabeleceu um Sistema Orçamentário,
formado pela edição de um plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento
anual, atos interligados com o objetivo de criar um processo de planejamento
orçamentário de longo, médio e curto prazos. No presente caso, estamos analisando a
LDO que estabelece as metas e prioridades da Administração municipal, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta as bases de
elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária
local, sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, sobre critérios e forma de limitação
de empenhos nas hipóteses legais, sobre normas relativas ao controle de custos e dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Sendo assim, o
projeto ora apresentado não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e
deve ser analisado pelo Plenário da Câmara Municipal, cabendo aos nobres
Vereadores as sua análise e a deliberação quanto ao mérito É o parecer, s.m.j. Rio
Novo, 04 de junho de 2018. Eduardo Rodrigues de Lima OAB/MG 129.533. 3Requerimento nº 085/2018. Autor: Pedro Gonçalves Caetano. Ao Presidente da
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Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. 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 limpeza e
capina nas ruas: - Ademar Mazzoni e Ultimo Vieira Pimentel – Bairro Renascer Geraldo Magela – Bairro Novo Horizonte. JUSTIFICATIVA: O pedido justifica-se
pelo excesso de mato nas ruas dos bairros acima citado, que vem trazendo transtornos
para os moradores e contribuem para o aumento de insetos e animais peçonhentos. Sala
das Sessões “Messias Lopes”, 07 de junho de 2018. Pedro Gonçalves Caetano Vereador Proponente. 4- Requerimento nº 086/2018. Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. Eduardo Luiz Xavier
de Miranda. 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. Reitera Requerimento nº 141/20174 que solicita providências com
relação ao Bairro Renascer, que são elas:1- Seja designado um varredor constante para
a rua Hélio de Souza Pinto; 2- Capina em torno da quadra poliesportiva; 3Implantação de holofotes na quadra; 4- Expansão do cemitério municipal; 5- Que seja
construída uma praça portando um altar para celebração de missa anual feita no dia de
Nossa Senhora Aparecida; 6- Implantação de quebra molas na altura do “bar da
Leninha”, próxima ao bar do Pedro Alvim e quadra poliesportiva na Rua Hélio de
Souza Pinto; 7- Pavimentação asfáltica para a Rua Hélio de Souza Pinto; Sala das
Sessões “Messias Lopes”, 07 de junho de 2018. Jordão de Amorim Ferreira Vereador
proponente. 5- Requerimento Nº 087/2017, Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O
Vereador que abaixo assinado subscreve, requer que após tramitação regimental, seja
enviada a solicitação abaixo ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo, Sr. Ormeu
Rabello Filho: - Solicita
providência com relação ao escoamento de água e
nivelamento da rua Cândido de Oliveira Ribeiro entre as ruas Comendador Filgueiras e
Franklin Procópio. JUSTIFICATIVA: “Os moradores e comerciantes da localidade
acima citada estão reclamando que no período das chuvas fica com água empossada, o
que vem gerando transtornos e infiltração nas lojas e residências”. Sala das Sessões
“Messias Lopes”, 07 de junho de 2018, Jordão de Amorim Ferreira - Vereador
Proponente. 6- Leitura de Convite: A APAE de Rio Novo convida para a sua 9ª Festa
Junina no dia 15/06/2018 às 19:00 horas no Quiosque do Bairro das Mangueiras. 7Leitura de Convite: A Escola Municipal Cantinho Feliz convida para Festa Junina a
ser realizada no dia 16 de junho às 16:00 horas. 8- Leitura de Convite: A Escola
Municipal Onofre Dias Ladeira convida para a Festa Junina a ser realizada no dia
23/06/2018 às 18:00 horas. 10- Leitura de Convite: A Câmara Municipal de Juiz de
Fora por meio da Escola do Legislativo “Professor William Coury Jabour” e em
parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais-ALMG convida para mais um
“Encontro com a Política” a ser realizado na Câmara Municipal de Juiz de Fora, no dia
20 de junho de 13:30 hs às 17:30 hs. ORDEM DO DIA: 1- Projeto de Lei nº
006/2018 do executivo: “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
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financeiro de 2019 e dá outras providências”. Colocado em primeira discussão.
Palavra com o vereador Jordão de Amorim Ferreira: solicitou prazo regimental
pela comissão de Finanças e Orçamento. Requerimento nº 085/2018. Autor: Pedro
Gonçalves Caetano. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 086/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira.
Colocado em primeira e única discussão. Palavra com o vereador Jordão de
Amorim Ferreira: Fez uso da palavra para dizer que já foi feito a limpeza no entorno
da quadra e já foi designado um varredor para o bairro, disse ser um bairro com mais
de vinte anos e sugeriu que fosse construída uma praça com uma estrutura adequada
para receber a canoagem com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que acontece
todos os anos e já é uma tradição na cidade. Colocado em primeira e única votação.
Aprovado por unanimidade. Requerimento Nº 087/2017, Autor: Jordão de Amorim
Ferreira. Colocado em primeira e única discussão e votação. Aprovado por
unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Presidente Vereador Eduardo
Luiz Xavier de Miranda: Agradeceu a presença dos vereadores do Município de
Goianá, disse que quando lá estiveram foram muito bem recebidos, e que estava sendo
uma honra recebe-los, comentou que a reunião tiveram sobre a APAE deu resultado
e a Direção da instituição já estava em contato e finalizando a questão do repasse, que
tinha ficado muito satisfeito por terem entendido que a APAE não é só de Rio Novo,
disse ainda que deveriam estar sempre em constante encontros pois engrandece os dois
municípios que tem em comum o Aeroporto Presidente Itamar Franco para o
desenvolvimento da região. Palavra com Presidente da Câmara Municipal de
Goianá Paulo Lopes Toledo: Agradeceu o convite para participar da reunião, e disse
que concorda com o Vereador Roberto Nogueira quando diz que deveríamos visitar
mais as Câmaras da nossa região, observou que o início dos trabalhos aqui é diferente
do deles, mas o fundamento é o mesmo, que o Presidente Vereador Eduardo Miranda
estava correto quando disse que, é preciso somar, “que o aeroporto é de Rio Novo e
Goianá, que de acordo com o que foi votado é 50% de cada município e precisam
trabalhar juntos”, disse ainda que esteve hoje com o procurador da Prefeitura de
Goianá para saber sobre o repasse para a APAE, e o procurador informou que os
documentos foram encaminhados mas ainda existem algumas pendências, e pediu que
fosse solicitado a coordenadora da APAE que o procurasse para que pudessem
regularizar os documentos que faltam e assim poderem efetuar o repasse, agradeceu
mais uma vez a oportunidade de estarem aqui e disse que as portas da Câmara
Municipal de Goianá estavam abertas para recebe-los. Palavra com o Vereador
Emanuel Ayres Costa Semedo do Carmo: Parabenizou pela ação conjunta em prol
da APAE, rendendo bons resultados para esta instituição tão importante; solicitou que
fosse informado com referencia a abertura de crédito especial no valor de R$62.000,00
(sessenta e dois mil reais) para que o município pudesse desapropriar o prédio do Itaú
onde na justificativa o executivo declarou que já havia decretado o imóvel como de
utilidade pública que é o necessário para dar início ao processo de desapropriação, e
durante essa semana está sendo visto uma faixa que o imóvel está sendo leiloada, que
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verificando no site que consta na faixa, é um leilão extra judicial, o que dá a entender
que é o Itaú que está leiloando, leilão este previsto para o final de julho, com uma
avaliação de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), e
gostaria de saber porque a prefeitura não fez a desapropriação, e se algo no processo
deu errado. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda:
Disse ter encaminhado essa semana um ofício falando do interesse da câmara neste
imóvel, ainda não houve resposta, que o vereador Emanuel Ayres poderia fazer o
requerimento, iria pedir a secretária que entrasse em contato com o executivo para se
informar e na próxima reunião discutiriam o assunto. Palavra com o Vereador Ivalto
Rinco de Oliveira: Disse que de acordo com o que sabia a desapropriação já estava
sendo feita, mas com o leilão já marcado deveriam procurar o executivo para maiores
informações, e depois procurar os órgãos competentes para as medidas cabíveis, que
achou o valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais) da avaliação do imóvel muito
baixa. Palavra com o Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Perguntou ao
Presidente se no oficio encaminhado ao executivo ele havia pedido informações ou as
providências a serem tomadas com relação ao imóvel. Palavra com o Presidente
Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Disse que no ofício só constava que a
câmara tinha interesse no imóvel; informou que no dia 23 do corrente mês à 19:00
horas haverá a inauguração da nova sede da Casa de Leitura Cavalheiros da Cultura,
como foi um projeto aprovado pela câmara sugeriu que o vereador que puder, deveria
comparecer no evento, que foi perguntado quem a câmara gostaria que fosse
convidado, e sugeriu que convidassem as entidades do município, mas que o vereador
que tiver interesse em convidar alguém era só deixar o nome na secretaria e informou
também que o Trailer de Lanche que ficava na esquina da rua Governador Valadares
com a rua Arthur Bernardes, e se encontrava fechado a vários anos e estava em
péssimo estado foi retirado. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira:
Disse ser um prazer receber nesta casa os vereadores do município de Goianá, que
teve várias legislaturas nesta casa, e nunca participou de nenhuma reunião em Goianá,
e é preciso participar para ver como funciona, como disse o Presidente Paulo Lopes
Toledo, aqui é diferente mas o objetivo é o mesmo, estão sempre trabalhando
pensando no melhor para o município e para a população, que essa é a proposta de
todos os vereadores, que deveriam participar mais dessas reuniões, principalmente na
nossa região, que de nada adianta sair daqui para ir num encontro de vereadores em
Belo Horizonte, mas que na nossa região achava ser muito importante discutirem os
problemas, pois nossos municípios tem problemas e dificuldades, principalmente Rio
Novo, e comentou que hoje um cidadão lhe disse que “Rio Novo não tem mais
exposição e no Piau vai até o Eduardo Costa”, que as pessoas não tem o conhecimento
de como é uma administração e como os recursos são repassados, hoje Rio Novo tem
9.000 habitantes, e o mesmo Fundo de Participação de um município com 2.000 ou
3.000 habitantes, que é o mesmo que comparar “uma casa com doze filhos e uma com
dois filhos”, que essas informações deveriam ser divulgadas, para que as pessoas
entendam, que todos os dias passa na porta da prefeitura por volta das 5:00 horas e
4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

fica assustado com a quantidade de pessoas esperando para ir para Juiz de Fora
consultar e fazer exames, disse ainda que gostaria de levar ao conhecimento dos
vereadores desta casa, pois não sabia se era do conhecimento de todos, “sobre essa
paralização da Escola Estadual Olympio Araújo, os alunos não estão tendo aula, que
era justa a reivindicação dos professores, mas ele tem um filho que estuda nesta escola,
e que está em casa já há uma semana, que mesmo sendo um escola estadual, cabia a
eles tomar uma atitude, pois o que será das crianças que futuramente serão nossos
representantes, que infelizmente a situação política hoje dá vergonha, e apesar de
serem pequenos fica preocupado com a situação do município e do país”. Palavra
com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Informou que
esteve em São João Nepomuceno na última quinta-feira fazendo um curso de
capacitação em turismo, estava presente toda a região do Caminhos Verdes, que foi
um curso proveitoso; amanhã quarta-feira haverá uma capacitação aqui em Rio Novo
às 8:00 horas na rua Coronel Américo Ladeira ao lado da Padaria Belopão, disse ainda
que na sexta-feira esteve em Rio Pomba participando de um curso de produção de
orgânicos, que estava presente o presidente da Emater-MG, e esteve em contato com o
presidente da Câmara Municipal de Rio Pomba que falou do interesse em conhecer a
câmara, que o convidou e comentou sobre a visita feita a Goianá e o quanto foi
proveitosa. Palavra com o Vereador do Município de Goianá Luiz Claudio Lopes
Alvim: Cumprimentou a todos os presentes e agradeceu pela oportunidade de estar
presente nesta reunião, e disse “Na gestão passada eu e o vereador Roberto Nogueira
visitando diversas câmaras da região, estivemos em Piau por três vezes, Chácara,
Coronel Pacheco e Tabuleiro, fizemos um elo de amizade muito grande, participamos
de muitas coisas, que não sabíamos o que estava acontecendo, as emendas dos
municípios, a situação da saúde, as dificuldades, é um apelo e um apoio que gostaria
de estar pedindo, pois a união faz a força, uma ação coletiva é muito forte e está
chegando o período eleitoral, e aquele vereador ou vereadora que tiver a oportunidade
de estar pedindo um apoio ao seu deputado, vamos lutar pela reabertura do Hospital
João Penido, e gostaria de deixar registrado que é uma derrota muito grande, para toda
nossa região um hospital daqueles fechado, vai fazer cinco anos, o serviço de urgência
e emergência, para terem uma base eu fui funcionário daquele hospital por 25 anos e 4
meses e conheço a situação toda do hospital, estamos deixando atender na porta 6.000
consultas de urgência e emergência, 3.000 de consultas especializadas, hoje o hospital
possui 300 leitos, temos tomografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia,
possuímos todos os exames que um hospital de grande porte tem, e todos que fizerem
a promessa de que ia reabrir, ficou somente no papel, só na lorota e na conversa fiada,
e agora é hora de reunir, Goianá, Rio Novo, Piau e Coronel Pacheco, porque pegar
uma paciente com o SAMU e levar, para UPA de São Pedro, UPA de Santa Luzia,
Levar para São João Nepomuceno, teve caso de paciente de Goianá com fratura de
fêmur, com futura de braço que ficou vinte dias em São João Nepomuceno com o
braço quebrado esperando transferência, porque tem que agradar no SUSFÁCIL, tem
que aguardar mandato judicial, e isso prejudica demais Goianá, Rio Novo, Coronel
5

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

Pacheco e Piau, seria um bem estar muito grande para nós se conseguíssemos reabrir o
serviço de urgência e emergência daquele hospital, e que fosse a referência da nossa
região, porque Juiz de Fora tem as UPA’s, tem o HPS, trabalhei no HPS durante 14
anos, atende a demanda os postos de saúde, mas nós aqui estamos perdidos no tempo,
porque não temos para onde deslocar o nosso paciente, então estou pedido aos
vereadores um apoio, uma união, um companheirismo, para que possamos lutar para
reabrir este hospital, tenho certeza que será de grande valia e quem irá lucrar é toda
nossa sociedade, todos os municípios, vou dar um exemplo, o Hospital João Penido,
fazia 400 cirurgias eletivas, era o maior hospital de Juiz de Fora, e hoje faz 150
cirurgias eletivas, temos um quadro de 2.000 funcionários, são quase 100 médicos, é
muito triste você ver uma pessoa aguardar numa fila de espera por seis meses a um
ano, um raio x tem espera de até seis meses, ultrasson tem espera de até um ano,
retorno para um neurocirurgião espera de até um ano e meio, eu tenho exemplos
dessas cidades vizinha, fui secretario de saúde interino no município de Piau, existem
pacientes aguardando cirurgia de catarata há quatro anos, precisamos nos mobilizar,
vamos fazer uma visita em Coronel Pacheco estamos para fazer uma em Piau, e se
pudermos ir juntos, irá trazer uma força muito grande, mas vamos pedir aos nossos
deputados e govenadores que reabram o atendimento de urgência e emergência do
Hospital João Penido. Palavra com o Presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Sugeriu que fosse elaborado um documento único a principio Rio Novo e
Goianá, assinado por todos os vereadores e que cada um encaminhasse para o seu
deputado. Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Disse ao vereador Luiz
Claudio que sua posição estava correta e que todos os municípios que seriam
beneficiados pelo hospital em funcionamento deveriam se mobilizar, pois na hora de
receber os benefícios todos recebem, não se pode cruzar os braços, e é o momento de
unir força; perguntou ao vereador qual era a maior dificuldade para reabertura do
Hospital João Penido e se está apto para receber emenda parlamentar. Palavra com o
vereador do Município de Goianá Luiz Claudio Lopes Alvim: Disse que “de
acordo com o repassado na ultima audiência publica em Juiz de Fora foi á situação do
repasse que a prefeitura de Juiz de Fora não estava fazendo ao Estado, que foi cobrado
um valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e a prefeitura estava repassando
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), foi feito um acordo e o Prefeito Bruno Siqueira
ficou de dar um retorno, foi feito nove audiências públicas, e participei das noves,
devido ao afastamento o prefeito Bruno Siqueira, voltamos a estaca zero, que as obras
foram concluídas, temos um CTI novo com 25 leitos, um dos maiores CTI de Juiz de
fora, temos uma UTI pediátrica, uma das mais modernas, com 20 leitos, a UTI neo
natal tem 18 leitos, e ampara toda nossa região, hoje temos no Hospital João Penido
trinta pediatras, Cirurgião Geral temos cinquenta, Clinica médica uns 40, e o hospital
hoje possui quase 200 médicos, é um dos hospitais que eu trabalhei que não perde
para Monte Sinai nem Albert Sabin, e falta agendarmos um horário com a prefeitura
de Juiz de Fora e cobrar do prefeito atual, a negociação e o valor que pode ser
repassado, e ver se o Governo de Minas e a Direção do hospital aceitam o repasse,
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para podermos correr atrás e poder
reabrir esse hospital, porque de 6.000
atendimentos mês, tenho certeza que uns 100 atendimentos eram de Goianá, 100 de
Piau e 100 de Rio Novo, isso de consulta, fora internação, cirurgias e exames, hoje o
Hospital João Penido tem uma maternidade “Viva Vida”, que atende em média/mês
quase 150 gestantes, não existe nenhum hospital que dá esse suporte, são vinte e
quatro horas de plantão, chegou para o hospital uma tomógrafo de R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), tem 64 canais, dá para atender o hospital inteiro, consultas e
ainda sobre oportunidades, precisamos lutar por aquele hospital, é uma perda muito
grande, é um sofrimento que tenho visto, no HPS, na Regional Leste, com pacientes
dormindo em macas nos corredores, pacientes morrendo na fila de espera e um
hospital daqueles fechado por falta de acordo, por falta de compromisso, e isso não
podemos admitir, o que eu puder ajudar, tenho minha família toda lá, meus avós
aposentaram lá, sempre lutei por aquele hospital, e eu queria contar com o apoio de
vocês, marcar uma reunião ou uma audiência publica, já estive em Piau e eles fecham
com a gente, já temos cinco cidades, pedir uma audiência publica em Juiz de Fora com
o atual prefeito, para debatermos e até agendarmos uma viagem para irmos até o
Governo de Minas em Belo Horizonte, para estar abrindo as portas para nossa região, e
não somos nós mais sim toda a população que irá ganhar”. Palavra com o vereador
Daniel Geraldo Dias: Perguntou ao vereador Luiz Claudio se o que ele quis dizer foi
que o hospital não necessita de recursos para estrutura física nem para aquisição de
equipamentos e sim de recursos para Gestão, para o hospital funcionar com
qualidade. Palavra com o vereador Luiz Claudio Lopes Alvim do Município de
Goianá: Respondeu que está faltando repasse, a prefeitura não faz o repasse que é
exigido por lei, e a negociação não foi concluída por uma diferença de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais). Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: Perguntou se
caso obtiverem sucesso nas negociações, será fácil a reabertura. Palavra como
vereador Luiz Cláudio Lopes Alvim do Município de Goianá: Se o prefeito assinar
um decreto autorizando a reabertura junto ao Secretário de Saúdo do Estado de Minas
Gerais, poderá funcionar normalmente 24 horas como referência de todo a região.
Palavra com o vereador Daniel Geraldo Dias: disse que no caso teria que ter uma
garantia de ser um repasse fixo mensal, porque existe toda uma despesa que envolve o
hospital, não adianta no mês seguinte ou num período depois não continuar como o
repasse. Palavra como vereador Luiz Cláudio Lopes Alvim do Município de
Goianá: Disse que “atualmente os funcionários rebem através do Governo de Minas
Gerais, o repasse seria referente aos exames que pacientes do SUS utilizam e não tem
sido repassado, recurso municipal, se conseguirmos essa união, da parte financeira
municipal, em transição com a Estadual, iremos conseguir, e irei procurar vocês
novamente porque continuarei a frente correndo atrás”. Palavra com o vereador
Daniel Geraldo Dias: Pediu desculpa por alguma pergunta indevida que tenha feito,
disse não ter experiência no assunto, e se colocou a disposição. Palavra com o
vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse ter trabalhado na Santa Casa de
Misericórdia de Rio Novo, e sabe da importância do atendimento de urgência e
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emergência, que na UTI pediátrica o índice de morte é quase zero, que em matéria de
parto o hospital é praticamente 100%, seu fechamento é uma perda muito grande, que
já saiu de Rio Pomba no SAMU segurando o osso de um fêmur até o hospital João
Penido, se lá não estivesse aberto, teria que ir até a UPA, e o paciente estava perdendo
sangue, a localização do hospital atende muito bem a região, disse ainda que foi
procurado por funcionários da Copasa que lhe disseram que a empresa disponibilizou
um encarregado exclusivo para Rio Novo o que facilita a solicitação de serviços.
Palavra com o vereador Derly Alves Ribeiro do município de Goianá:
Cumprimentou a todos e disse “ Já tenho um pedacinho aqui em Rio Novo pois
trabalhei aqui por onze anos, dois anos no Laticínio e nove anos no Bemge, e me
entristece muito quando venho aqui e vejo o laticínio acabado, desprezado, isso tudo
por falta de coerência com o serviço, na época o que eu via por lá era muito
desperdício, tanques de leite indo embora, no Bemge onde trabalhei nove anos, com
um governo corrupto do Eduardo Azeredo, que era o governador da época, e levou 20
anos para ele estar pagando pelo que fez, vendeu o Bemge, com sete meses que o Itaú
tinha se apossado do Bemge, já tinha pago, que foi comprado por R$ 685.000.000,00
(seiscentos e oitenta e cinco milhões de reais), tudo para colocar nessa política porca,
agora ele esta preso, quase morrendo, mas deve ser aquela prisão privilegiada, nem sei
porque estou falando isso, mas a vida tem que ser séria, agora está sujeito a um
grandão adquirir aquele imóvel barato, e nem o pessoal de Rio Novo poder usufruir,
aquele prédio podia ser da câmara, precisava ser uma coisa que beneficiasse o povo, é
lamentável vermos isso, o Bemge era uma potência, na época foram mandado 11.000
pessoa embora, tudo para satisfazer a vontade de um governador, que quase na hora de
morrer vai preso, num prisão especial, Rio Novo, faz parte da minha vida porque meu
pai esteve muito tempo por aqui, dependeu muito de banco aqui, toda vez que venho
aqui sou muito bem tratado, e faço minha as palavra do vereador Luiz Claudio e do
Vereador Paulo Toledo, precisamos somar, não daremos jeito em tudo, mas com
honestidade da para chegar, a gente vai partir e precisamos deixar saudades, saber que
a pessoa foi correta, eu tinha visão das corrupções que existia dentro do Bemge, do
laticínio, o que era uma vergonha, e olha onde foi parar, mas de todo jeito estamos
aqui pra somar, precisamos estar junto, somos muito criticados, os próprios governos
acabaram com a nosso nome, e hoje não valemos nada para a população, para eles
somos todos corruptos, só estamos ganhando dinheiro, quero também fazer um alerta
para vocês, participei de bastante cursos, não o bastante, mas o que deu para aprender
bastante em Belo Horizonte, temos muitos alertas nesses cursos, são cursos que
somam, e podemos colocar muita coisa em prática, as vezes dentro da política fazemos
muita coisa errada, e nesses cursos você vê que se facilitar, lá na frente você pode virar
um Azeredo da vida. Palavra com o presidente Vereador Eduardo Luiz Xavier de
Miranda: Disse serem sábias as palavras do vereador Derly Alves Ribeiro, e que quer
que as coisas se desenvolvam, mas nem sempre dependem deles. 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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____________________________
Daniel Geraldo Dias

_____________________________
Dionísio Da Dalt Netto

_______ausente_______________
Dulcimar Prata Marques

_____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Emanuel Ayres C S. do Carmo

_____________________________
Ivalto Rinco de Oliveira

_______ausente________________
João Bosco Ferreira Pires

______________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_____________________________
Pedro Gonçalves Caetano
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