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Ata nº 18/21

Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves
Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho
da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza
Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e quarenta e sete minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Adriana
Nardy para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura
da Ata de nº 17 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e sete de
abril de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na
forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que
fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do
qual constavam o Ofício GP nº 217/21 de protocolo nº 728/21 que
informa o encaminhamento das Indicações Legislativas aos setores
competentes; o Projeto de Lei nº 729/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco que dispõe sobre a inclusão da Língua Brasileira de
Sinais na rede municipal de ensino; o Projeto de Lei nº 737/21, de
autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, que altera a denominação de
próprio municipal: Policlínica Municipal Eugênio Ruótulo Neto; o
Requerimento de Informações nº 732/21, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas nº 730 a 731/21, e
733/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 736/21, de autoria
da Vereadora Jaqueline Hiat; 738/21, de autoria dos Vereadores
Jaqueline Hiat e Marcos Machado; e 734 e 735/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado. A seguir, havendo oradores inscritos
para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco
que iniciou desejando boa noite a todos. Mencionou um Projeto de
sua autoria que propõe a Inclusão de Libras na Rede Municipal de
Ensino, e agradeceu a Vereadora Adriana Nardy por todo auxilio no
mesmo. Ressaltou um projeto em votação no expediente do dia, a
respeito de Organizações Sociais. Realizou uma breve explicação
em busca de todos entenderem o projeto antes da votação,
enfatizando a importância deste para nosso Município. Frisou que
o mesmo tem a missão de articular, mobilizar e integrar os Dirigentes
Municipais de Educação para construir e defender a Educação
Pública com qualidade social, cujo objetivo é buscar e repassar
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informação e formação a todas as Secretarias Municipais de Educação, Dirigentes e Equipes Técnicas, a fim de promover
à ética, a cultura e a paz, defendendo a Educação Básica de qualidade como direito público. Inscrita para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou uma
indicação de sua autoria, cuja mesma solicitava ao Poder Executivo o fornecimento de “marmitex” para os funcionários
públicos que não possuem este benefício, visto que o mesmo trará não somente uma ajuda nos gastos, mas conforto e
tempo, pois sabemos que os servidores saem cedo de suas casas para o trabalho e não possuem um salário tão significativo.
Pontuou que obteve resposta do Poder Executivo mediante esta solicitação, ressaltando que já se faz presente um projeto
anterior e se encontra na sua fase final de análise. Finalizou pedindo ao Poder Executivo um olhar mais atento e carinhoso
a respeito deste assunto, pois o mesmo trará condições melhores e uma maior valorização aos servidores. Inscrita para a
Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Jaqueline Hiat que iniciou desejando boa noite a todos. Agradeceu a
Secretaria de Obras pelo excelente trabalho que vem sendo realizado no bairro de Camboatá, assim como em todas as
Indicações de sua autoria. Ressaltou uma Indicação Legislativa feita em conjunto com o Vereador Marcos Machado,
propondo ao Poder Executivo, uma adequação dos vencimentos bases dos Agentes de Saúde. Mencionou a Lei Federal
13.708, pontuando que a mesma autoriza repasse para todos os Municípios a respeito do aumento de salário dos Agentes
de Saúde e dos Agentes de Endemias, frisando que esse aumento não aconteceu em nosso Município. Pediu o apoio de
todos os Vereadores nesta luta, pois sabemos o quão são importantes em nosso Município e em nossas casas, e solicitou
ao Poder Executivo, uma atenção maior a este assunto e aos Agentes de Saúde do nosso Município que estão recebendo
atualmente um salário defasado, enfatizando que este repasse não irá interferir na folha do Município. Pontou um Projeto
de Lei de sua autoria que altera o Artigo 1° da Lei 1969, mudando o nome da Clínica da Família para Policlínica Municipal
Eugênio Ruótulo Neto. Finalizou relatando que Eugênio Ruótulo Neto foi quem doou o terreno do hospital ao Município
e foi um dos primeiros médicos de São José do Vale do Rio Preto. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente
passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 436/21 de autoria do Poder Executivo
que autoriza o Município a vincular-se como associado das Organizações Sociais sem fins lucrativos que cita; o parecer
da Comissão de Justiça e Redação pelo não acolhimento ao veto total do Chefe do Poder Executivo ao Projeto de Lei
Complementar nº 391/21 – aprovado de forma unânime; o parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo acolhimento ao
veto total do Chefe do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 452/21 – parecer rejeitado por seis votos e a dois; e as
Indicações Legislativas nºs 724/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 723/21, de autoria do Vereador Adriano
Martins; 705 a 711/21; 718 a 722/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 716 e 717/21, de autoria do Vereador
Francisco Bulhões; 726 e 727/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; e 712/21, de autoria do Vereador Marcos Machado.
Encerrada a Ordem do Dia, havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Francisco
Bulhões. Encerrada a lista de inscritos, às dezenove horas e quinze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária
para o próximo dia quatro de maio, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno o projeto de Lei nº
436/21, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro
Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada
conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e nove de abril de dois mil e vinte e
um. GLCO.

Ata nº 19/21

Ata da Décima Nona Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo
Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e trinta e oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora
Adriana Nardy para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana
Nardy fizesse a leitura da Ata de nº 18 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um que,
depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento
Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP nº 228/21 de protocolo nº 740/21 que
informa o pronunciamento nos autos referente ao Ofício nº 14/21, do Vereador Raphael Branco; Ofício GP nº 226/21 de
protocolo nº 741/21 que indica o procurador geral do Município para integrar a Comissão Mista para análise do Plano
Diretor Municipal; Ofício GP nº 224/21 de protocolo nº 742/21 com relação a multas encaminhadas pelo Detran, informando
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que o veículo Polo Sedan, doado ao Município pela Câmara, foi leiloado e entregue ao arrematante através do recibo de
transferência datado de 17/03/20; Ofício GP nº 220/21 de protocolo nº 743/21 encaminhado em atenção ao Ofício 153/21,
esclarecendo que o Conselho Municipal do Idoso está inoperante; Ofício GP nº 231/21 de protocolo nº 746/21 que informa
o encaminhamento das indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 232/21 de protocolo nº 747/21 que
encaminha manifestações em atenção ao Ofício nº 105/21, referente ao Decreto Estadual; e as Indicações Legislativas
nº 749 a 752/21; e 755 a 762/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 748/21, de autoria do Vereador Marcos
Machado; e nº 745/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Jaqueline Hiat que iniciou cumprimentando a todos. Agradeceu ao Claudio
Chaves, cujo mesmo estava presente nesta Casa Legislativa, pela belíssima iniciativa em seu Espaço Cultural, que juntamente
com a Vereadora Jaqueline Hiat e também com o apoio dos Vereadores Marcos Machado e Adriana Nardy, realizaram uma
ação sem fins lucrativos em prol da arrecadação de roupas para a realização de um Brechó Solidário, para ser revertido em
cestas básicas para famílias do nosso Município. Pontou que foram entregues quarenta cestas básicas à Ação Social, que
se encontrava sem nenhuma, para estar atendendo as famílias necessitadas. Agradeceu ao Claudio Chaves pela sua
iniciativa, dedicação e empenho em estar cada vez mais ajudando as famílias da nossa cidade, destacando que o mesmo é
um exemplo de servidor público, um artista e que realiza um trabalho brilhante nas escolas como professor. Citou que
Claudio ganhou um prêmio na Bahia, pelo Estado do Rio de Janeiro, como o melhor projeto daquele ano como Professor de
Curso de Libras. Mencionou o seu carinho pela Secretaria de Ação Social, prestando seu apoio para somar e ajudar no que
for preciso. Agradeceu a todos, destacando o quanto a união faz a diferença e finalizou pedindo oração por todas as
famílias de São José do Vale do Rio Preto, pois muitas estão passando necessidades. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco que iniciou desejando boa noite a todos. Parabenizou o Professor Claudio
Chaves pelo seu excelente trabalho. Mencionou que teve um diálogo com o Deputado Estadual Vandro Família, que foi de
grande valia, salientando o desejo do mesmo em ajudar nosso Município. Citou uma solicitação de sua autoria que visa a
instauração de um polo da CEDERJ em nossa cidade, visto que o mesmo é de suma importância na área educacional e
possui inúmeros cursos com formação para a juventude. Pontou ainda uma indicação do próprio Deputado Vandro
Família, o Projeto São José mais Seguro, relatando que ainda temos um Município seguro em vista de outros, porém é
possível ver que a violência está cada dia mais presente, sendo necessário se preocupar e agir desde já. Finalizou
enfatizando a importância de destacar os apoios que são recebidos, independentemente de partido, a fim de ajudar nosso
Município. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em
segundo turno do Projeto de Lei nº 436/21 de autoria do Poder Executivo que autoriza o Município a vincular-se como
associado das Organizações Sociais sem fins lucrativos que cita; e as Indicações Legislativas nº 730 a 731/21; e 733/21, de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 736 e 738/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; e nº 734 e 735/21, de
autoria do Vereador Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos
e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia seis de maio,
às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Resolução nºs 14, 16 e 19 de autoria do Vereador Raphael Branco;
o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 431/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; em 1º turno o Projeto
de Lei nº 96/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; e outros projetos que forem deliberados pelas comissões
permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei
lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio
Preto, em quatro de maio de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 20/21

Ata da Vigésima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos
Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela
Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Raphael Branco dos
Santos que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, fazendo
a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Josias Gonçalves para fazer a leitura do texto
da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata de nº 19 da
Sessão Ordinária realizada no dia quatro de maio de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário,
que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro,
letra B, do qual constavam o Requerimento de Informações nº 768/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; as
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Indicações Legislativas nº 765 e 766/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº 767/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado; a Moção de Aplausos nº 764/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, a Sra. Aline Portela da
Silva; a Moção de Aplausos nº 769/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, a Sra. Sandra Regina Pereira Gonçalves; e
a Moção de Aplausos nº 770/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, a Sra. Renilda Pereira Gonçalves. A seguir,
havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou desejando boa
noite a todos. Homenageou sua mãe Renilda Gonçalves e sua irmã Sandra Gonçalves pelo dia do Instrumentador Cirúrgico,
citando que as mesmas já atuam nessa função de maneira brilhante há mais de vinte anos, desde quando elas ainda não
tinham essa formação. Destacou que o Centro Cirúrgico de nosso Município é fantástico e que já foram realizados
inúmeros procedimentos cirúrgicos, pontuando ainda que no momento atual o mesmo não está sendo usado na sua total
capacidade, mas que isso não desmerece o setor, os profissionais e o fato de poder fazer muito além do que está sendo
feito. Mencionou que Renilda Gonçalves, já aposentada, foi a primeira instrumentadora daquele setor, que quando
inaugurado realizou uma das primeiras cirurgias. Relatou uma visita realizada a Fazenda São Francisco, juntamente com os
Vereadores Marcos Machado e Raphael Branco, frisando que estão empolgados com novos projetos que estão surgindo
voltados para o Turismo de nossa cidade. Enfatizou que nosso Município possui um enorme potencial a ser explorado,
mas reconhece que há muitas coisas a serem feitas em nossa cidade em outros setores como a saúde, que é primordial,
porém destacou que não podem fechar os olhos para outras áreas, podendo tentar fazer tudo ao mesmo tempo, diante as
possibilidades e capacidades de nosso Município. Mencionou que desde a Emancipação de nossa cidade em nenhum
momento o Turismo foi trabalhado. Citou que foi realizada a Primeira Conferência de Turismo para ser implantado um
Conselho em busca de trazer esta área para o nosso Município, cuja mesma irá trazer saúde, lazer, emprego, renda e ainda
fazer São José do Vale do Rio Preto se desenvolver e ir além. Finalizou agradecendo a Vereadora Jaqueline Hiat pelo
convite para participar do Brechó Solidário, registrando sua alegria em poder contribuir em uma ação tão linda. Encerrada
a lista de inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em primeiro turno dos projetos
de Resolução nºs 14/21, 16/21 e 19/21 de autoria do Vereador Raphael Branco; a aprovação do parecer da Comissão de
Justiça e Redação pelo não acolhimento do veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 431/20, de iniciativa do
Vereador Francisco Bulhões, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera para cirurgias e exames
complementares dos pacientes do SUS do Município; e as Indicações Legislativas nº 749 a 752/21; e 755 a 762/21, de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 748/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 745/21, de autoria do
Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às
dezoito horas e trinta e oito minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e
registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia onze de maio,
às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia em primeiro turno o Projeto de Lei nº 96/21, de autoria do Vereador Marcelo
Neves; e outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário,
para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme,
será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em seis de maio de dois mil e vinte e um. GLCO.


