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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1450/2019 
 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, realizada em 23 de abril de 2019 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2019, às 19:15 (dezenove horas e 

quinze minutos), 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 Semêdo 

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.Solicitoudispensa da leitura da Ata nº 1449/2019. Colocada em 

primeira e única discussão e votação.Aprovada por unanimidade. A seguir o 

Presidente solicitou que se procedesse a leitura do expediente. EXPEDIENTE: 

1- Requerimento nº 050/2019. Autora: 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 com referencia contratação de mais um vigia para o CAIC- 

Professora Mariinha Pontes. Justificativa: “Já existem dois vigias no local 

acima descrito, após a contratação desses vigias acabaram as invasões de 

usuários de drogas. Infelizmente no ultimo feriado a escola foi invadida após a 

0:00hs quando sai o ultimo vigia. Devido ao ocorrido  e para que o mesmo não 

se repita, que seja  contratado um vigia para o horário de 0:00hs até as 7:00hs”. 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de abril de 2019. Dulcimar Prata Marques 

-Vereadora Proponente. ORDEM DO DIA: 1- Requerimento nº 050/2019. 

Autor: Dulcimar Prata Marques. Colocado em primeira e única discussão. 

Palavra com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que esteve no 

local, e o que ocorreu foi puro vandalismo, jogaram os materiais de uso pessoal 

das crianças no chão e  na cozinha misturaram e  também jogaram os alimentos 

no chão,  foi necessário paralisar as aulas, e  para que isso não volte a acontecer 

é preciso que tenha um vigia nesse período. Convidou os demais vereadores 

para assinarem com ela o requerimento. Palavra com o Vereador Emanuel 

Ayres Costa Semedo do Carmo: Disse que a situação é lamentável e precisa 

uma ação imediata para coibir essas invasões, que existem relatos de professores 

do ginásio que tiveram suas aulas prejudicadas devido as ações desses invasores, 

inclusive durante o dia, disse ainda ser co-autor de alguns requerimentos aqui 

nesta casa, que cobram ações quanto a essas invasões na quadra do CAIC e 

também na Praça de Esporte que novamente na semana passada foi invadida e 

atearam fogo nos armários do vestiário; fizeram também requerimento para 

coibir ações no cemitério municipal, é preciso que se tome providências, e se 

necessário seja feita uma parceria entre o executivo e a Policia Militar para 
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coibir essas invasões. Solicitou permissão para assinar o requerimento, o que foi 

concedido pela vereadora proponente. Colocado em primeira e única votação. 

Aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Palavra com o Vereador 

Eduardo Luiz Xavier de Miranda: Perguntou ao presidente se já havia sido 

remarcada a reunião com os vereadores do Município de Goianá. Palavra com 

o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse que estava 

remarcada para próxima segunda às 19:30hs. Palavra com o Vereador Ivalto 

Rinco de Oliveira: o Vereador disse que ontem esteve em Goianá, pois não 

tomou conhecimento do cancelamento da reunião, que conversou com os 

vereadores, e achava difícil conseguirem alguma solução, tentaram justificar 

dizendo que não é só a população de Goianá que está sendo atendida aqui em 

Rio Novo, mas que Rio Novo também está sendo atendido em Goianá, que 

fizeram um levantamento de quantas pacientes de Rio Novo são atendidas em 

Goianá, que os pacientes de lá só buscam atendimento em Rio Novo aos 

domingos, sendo assim deveriam levar um relatório com os atendimentos de 

pacientes de lá atendidos aqui, mas pela conversa a ida até lá será como diz o 

ditado “chover no molhado”, alegaram aquilo que todos sabem “onde tem uma 

porta aberta é obrigado a atender”. Um dos vereadores disse a ele que Goianá 

está passando por uma situação muito difícil, uma crise financeira, e  pensou que 

se Goianá que tem um Fundo de participação igual ao de Rio Novo está 

passando por uma crise, Rio Novo já era para ter falido a muito tempo. Palavra 

com a Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse ao vereador Ivalto Rinco 

que realmente é verdade o que falou quanto a Goianá atender pacientes de Rio 

Novo, mas Rio Novo não encaminha as gestantes para Goianá, elas vão por 

conta própria e porque querem, a alegação de Goianá é que  que as gestantes vão 

para serem atendidas pelo Dr. Francisco; Rio Novo manda suas gestantes para o 

Hospital João Penido e para a Maternidade Teresinha de Jesus,  é diferente 

quando eles regulam paciente para Rio Novo, por esse motivo achava 

importante a reunião. Palavra com o Vereador Guilherme de Souza 

Nogueira: Usou a palavra para dizer que irá  na reunião com o maior prazer 

para apresentar dados, como por exemplo os custos, disse que entre os 

vereadores ou mesmo algum munícipe de Goianá pode haver a contestação de 

porque o município não ajuda, e é preciso mostrar que já houve promessa, mas 

não houve cumprimento da mesma, que está indo para dar respaldo à 

questionamentos  quanto a Rio Novo nunca ter procurado, e na realidade não é 

isso que acontece, disse que não acreditava que resolveria, pois se um prefeito 

perante o outro, aperta a mão, diz que está resolvido e não resolve, acha muito 

difícil que se  resolva, disse ainda que gostaria de deixar registrado que se 

chegar na câmara de Goianá, e vierem com esse argumento de que atendem 

pacientes de Rio Novo, irá dizer o porque e como são atendidos os paciente de 

Rio Novo que procuram atendimento em Goiana, que não tem medo de falar, 
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disse ainda que já viu vereadores de Goianá sendo atendidos no anexo, assim 

como trazerem pacientes para serem atendidos, e se disserem que é urgência, o 

referencia deles para atendimento de urgência é SAMU, São João Nepomuceno, 

que pronto atendimento para o município de Rio Novo  é recurso próprio, que 

vai na reunião, mas se entrarem nessa história do atendimento de pacientes de 

Rio Novo em Goianá irá falar. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de 

Oliveira: Disse que o Vereador Guilherme Nogueira tem todo o conhecimento, 

pois foi Secretário de Saúde do Município, mas  gostaria de deixar claro que eles 

não questionaram quanto a estarem sendo atendidos em Rio Novo, mas que 

Goianá  também atende pacientes de Rio Novo, na conversa percebeu que eles 

estão querendo saber o real numero de atendimentos, disseram que sabem que 

no domingo muitas pessoas são encaminhas para serem atendidas em Rio Novo 

pois Goianá não tem atendimento médico.  Palavra com o Vereador Eduardo 

Luiz Xavier de Miranda: Solicitou ao presidente que o assessor jurídico fosse 

convocado para participar da reunião.  Palavra com o Vereador Guilherme de 

Souza Nogueira: O vereador disse que o município faz parte do consórcio de 

urgência/emergência, o município acionou o SAMU, pois as duas ambulâncias 

já estavam empenhadas para Juiz de Fora, e o SAMU se negou a mandar a 

ambulância alegando que o técnico de enfermagem estava de atestado médico;  

aqui quando o médico falta  ficam como loucos procurando outro para substituir, 

o mesmo quando falta um técnico de enfermagem estão se preocupam em 

sempre ter  dois no plantão, e quando vai tentar conversar com Goianá eles 

dizem que tem o SAMU que é a urgência/emergência,  e hoje ficou lá a 

ambulância o dia todo parada e o motorista dormindo,  não podia sair  porque 

não tinha o técnico de enfermagem, e perguntou: “E aí Goianá como é que 

fica?”, disse ainda que o consórcio SAMU é muito ruim e não funciona, que é 

até mal visto por eles,  pois quando secretario de saúde o seu domingo era passar 

ligando para o SAMU e ficar brigando com médico e com diretor executivo pois 

não concordava com o método de funcionamento; esse  é mais um exemplo para 

os vereadores de Goianá que o SAMU quando não está funcionando para onde 

que vai os pacientes, o que Goianá tem de pactuação com Rio Novo, eles irão 

alegar que é mais fácil pagar um médico para Goianá, mas pagar para que? Para 

aferir pressão, dar receita e atestado médico? Porque ser der um pique no dedo 

tem que mandar para Rio Novo; Disse se o intuito dessa visita for esse, podem 

contar com a sua presença para que façam um bom diálogo, mas que se perceber 

que a conversa está indo para outro caminho disse que sabe se defender, mas 

também sabe atacar. Palavra com a Vereador Dulcimar Prata Marques: 

Usou a palavra para relatar que receberem no anexo um paciente do município 

de Goianá que estava enfartando,  ficaram com o paciente por mais ou menos 40 

minutos até que estivesse estabilizado, quando o paciente estava estabilizado foi 

feito o contato com o SAMU, que estava empenhado e não pode atender, 
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pediram socorro a São João Nepomuceno, estava também empenhado e não 

pode atender, encaminharam então na ambulância do município e ficaram até às 

2:00hs  sem ambulância e sem o médico plantonista no município no atendendo 

a um paciente de Goianá. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de 

Amorim Ferreira: Perguntou a vereadora Dulcimar qual o número de 

atendimento à pacientes de  Goianá são feitos no anexo mensalmente, e a 

vereador respondeu que em média de 30 a 40 atendimento, e questionou se será 

que tem esse numero de gestantes de Rio Novo indo ser atendidas em Goianá.  

Disse que contava com a presença de todos os vereadores, em especial os 

vereadores Guilherme Nogueira e Dulcimar Prata Marques, por terem os dados 

dos atendimentos, se vai dar certo ou não, não sabe,  mais precisam fazer  a 

parte deles. Palavra com o Vereador Ivalto Rinco de Oliveira: Confirmou sua 

presença e disse que a presença do Vereador Guilherme Nogueira é necessária 

por ele ter conhecimento nesta área.  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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