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São José do Vale do Rio Preto
ANO XIII nº 2.426 - 4ª-feira, 16 de março de 2022

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS
Ata nº 02/22
Ata da Segunda Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy,
Jaqueline Hiat Dias, Francisco Lima Bulhões, Daniela Aparecida de
Carvalho da Silva, Adriano Martins de Oliveira, 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
cinquenta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis de Souza Teixeira
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy que
fizesse a leitura da Ata nº 1 da Sessão Ordinária realizada no dia
quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois 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: Ofício GP nº 038/22, que encaminha o Projeto de
Lei nº 274/22 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 2.896.500,00; Ofício GP nº 047/22 que requer o
encaminhamento de diversos documentos para prestação de contas
referente ao Exercício Financeiro de 2021; Ofício GP nº 046/22, que
encaminha informações em atenção ao Ofício nº 023/22 referente ao
PCEM; os Requerimentos de Informações de nº 288/22, de autoria do
Vereador Marcos Machado, e nºs 290, 291 e 292/22, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; as Indicações Legislativas de nºs
277/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, nº 275, 286 e 287/22,
de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº 283 e 284/22, de autoria
do Vereador Raphael Branco; e o Ofício nº 001/22, de protocolo nº
280/22 de autoria dos servidores públicos municipais encaminhando
minuta de Projeto de Lei que estabelece jornada de 30 horas para os
profissionais da Enfermagem. A seguir, havendo oradores inscritos
para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Marcos
Machado que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou uma
minuta de Projeto de Lei que foi protocolada nesta Casa pelos
servidores municipais da Enfermagem, que solicita a adequação da
jornada de trabalho dos mesmos para 30 horas semanais, pedindo
aos seus pares que abraçassem esta causa justa, cuja mesma é um
benefício muito grande para estes servidores, relatando ainda que os
mesmos possuem uma carga horária exaustiva e que possuindo uma
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jornada de trabalho menor, poderá refletir até mesmo em uma melhor qualidade nos atendimentos, pontuando que espera
que o Poder Executivo atenda a esta solicitação. Registrou uma indicação feita por esta Casa Legislativa no ano de 2021,
cuja mesma solicita a revisão da referência salarial de todos os servidores municipais, visto que estão muito defasadas e
também a indicação pedindo para que fosse disponibilizado para os servidores o vale-alimentação, frisando que o mesmo
não irá incidir na folha e com isso não trará problemas, enfatizando ainda o quanto será benéfico para os mesmos. Relatou
que esteve visitando a Policlínica Municipal e que pôde ver funcionando os novos aparelhos oftalmológicos, destacando
que é uma grande conquista para o Município. Mencionou sua ida ao CAPS e relatou sua tristeza ao saber que estão
quinze dias sem luz dentro da unidade diante a um problema na fiação, pontuando que entrou em contato com Diretora de
Saúde Nicoly Vianna para saber mais sobre esta situação, sendo informado pela mesma que já se encontra no planejamento
para ser solucionado e finalizou dizendo que estaria procurando o Secretário de Planejamento Bernard Casamasso para
maiores informações sobre o processo e andamento deste problema, assim como para solicitar a reforma da unidade em
busca de trazer condições melhores para os assistidos e para quem trabalha neste local. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Sr. Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos. Pediu um momento de silêncio
em solidariedade a tragédia na cidade de Petrópolis, agradecendo ainda pela mobilização de diversas formas a todos os
que foram afetados. Reportou-se a fala do Vereador Marcos Machado, reforçando a importância da valorização do servidor,
que é uma luta antiga, tendo em vista a defasagem nas referências salariais e ainda mencionou sobre a solicitação do valealimentação, que por sua vez já foi pedido em outros mandatos, esperando que de fato venha acontecer nesta legislatura,
visto que o mesmo não incide na folha de pagamento, fazendo ainda com que haja uma valorização da economia em nosso
Município. Mencionou sua visita ao posto de saúde na localidade da Barrinha, no qual foi motivo de uma postagem em sua
rede social por conta das inúmeras vezes que foi solicitado melhorias para esta unidade, citando ainda que esta Casa
recebeu um ofício do Poder Executivo em relação as metas que seriam realizadas no ano passado a respeito deste assunto,
mas relatou que infelizmente não foi cumprida, esperando que neste ano de fato aconteça. Pontuou que ao visitar o posto
de saúde pôde constatar uma situação de insalubridade, assim como a Vereadora Daniela Carvalho ao visitar outros
postos constatou, mas fez questão de frisar e parabenizar a equipe que trabalha nesta unidade visitada, que mesmo com
tão pouco, consegue fazer muito para com aquela população. Constatou o péssimo estado da cadeira odontológica na
unidade de saúde da Barrinha, informando com isso que procurou a Coordenadora responsável da Odontologia Vanessa
para maiores esclarecimentos, citando também que esteve cobrando a mesma sobre a falta de atendimento odontológico
nessas últimas semanas diante o pedido de exoneração da atual dentista que atendia no bairro da Barrinha, sendo
informado pela mesma que no mesmo momento do acontecido enviou um memorando para a Secretária de Saúde para que
pudesse ser chamado profissionais que passaram no penúltimo concurso que ainda se encontra em vigência, mas relatou
que até o momento não foi feito nenhum contato, mencionando então que é cabível entrar com um mandado de segurança
por conta da possível expiração deste concurso. Ressaltou que estará entrando em contato com a Secretária de Saúde
Rafaela, pontuando que a mesma precisa convocar de maneira imediata profissionais de odontologia. Relatou que ao
cobrar o Secretário de Planejamento Bernard Casamasso e a Coordenadora da Odontologia Vanessa sobre a cadeira
odontológica, foi informado pelos mesmos que no dia 24 de março de 2021 foi enviado um ofício solicitando a aquisição de
cadeiras odontológicas e outras necessidades, constatando que fará um ano e que ainda não aconteceu a licitação,
questionando então se é por falta dinheiro e frisando ainda que falta gestão em alguns setores. Teceu críticas ao Executivo
discorrendo sobre o fato de terem especulado, de forma mentirosa, que seria culpa do Legislativo o não pagamento de
alguns médicos, quando não há nenhum processo nessa Casa referente a isso. Enfatizou que estará cobrando a Secretária
de Saúde a respeito das cadeiras odontológicas, para que então seja realizada uma licitação o mais rápido possível para
aquisição das mesmas para todas as unidades de saúde que necessitam. Mencionou três requerimentos de informações de
sua autoria protocolados nesta Casa: o primeiro a respeito dos atendimentos psicológicos e psiquiátricos no Município,
o segundo mediante a uma denúncia em relação a Escola Municipal Amândio Evangelista do Carmo localizada no Pouso
Alegre, se a mesma está trabalhando com a sua equipe completa e o terceiro a respeito dos atendimentos de fisioterapia em
nosso Município. E diante a presença do Secretário de Educação nesta Casa, registrou sua preocupação a respeito das
rotas no transporte escolar municipal, cujos mesmos se encontram superlotados, e por mais que haja o cuidado com uso
de máscaras, não consegue enxergar o distanciamento em um ônibus desta maneira, precisando então se atentar para não
complicar em relação ao aumento do covid-19. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Sra. Vereadora Adriana
Nardy que iniciou cumprimentando a todos. Expressou sua profunda comoção com a tragédia na cidade de Petrópolis,
registrando em especial sua solidariedade as escolas atingidas, aos professores, crianças e colegas de trabalho que
tiveram perdas familiares e materiais. Proferiu ao Poder Executivo sobre os problemas em nossa cidade em relação as
questões geológicas, visto que nossa cidade possui beira de rio e encostas, frisando com isso o quanto é necessário se
trabalhar com a prevenção, com a conscientização e com a possível construção de mais casas populares para retirar
moradores de casas inapropriadas, pontuando que não é preciso acontecer algo para que então sejam tomadas atitudes a
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respeito, mencionando ainda que muitos constroem casas nestes locais de encostas e beiras de rio devido as suas
condições financeiras e que ao permanecerem e ser cobrado IPTU, há uma certa concordância do poder público, sendo
necessário então ser revisto e reanalisado este fato para que não aconteça situações piores. Destacou o seu apoio a
minuta de Projeto de Lei protocolada pelos Servidores municipais da Enfermagem nesta Casa a respeito da redução da
jornada de trabalho dos mesmos. Diante a presença do Secretário de Educação José Adilson nesta Casa Legislativa,
registrou uma denúncia a respeito do transporte escolar, pontuando que a comunidade que a procurou, relatou que está
acontecendo em média uma hora e meia de atraso e pontuou que em questão pedagógica a preocupa muito por refletir em
perda de aulas, pontuando que precisa ser averiguado se este transtorno está acontecendo pela logística da Viação
Progresso, pela Frota Municipal, ou se é necessário adquirir mais meios de transportes. Inscrita para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna a Sra. Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Expressou sua comoção diante
a tragédia na cidade de Petrópolis, pedindo oração, consolo e conforto a todos os afetados e que como cidadãos possamos
fazer a nossa parte ajudando de alguma forma. Mencionou que realizou uma visita ao posto de saúde de São Lourenço,
fazendo uma comparação em relação a visita do ano passado, constatando que os problemas não foram sanados e que
nenhuma medida foi tomada até o momento, relatando ainda que esteve em reunião com a Secretária de Saúde a respeito
desse assunto, informando que a mesma possui ciência dos problemas e que inclusive possui projetos de reformas para
estes postos de saúde, assim como novas unidades, ressaltando ainda que praticamente todos os PSFs do Município
necessitam de uma atenção especial e solicita as secretarias responsáveis para que os orçamentos sejam liberados para
que os postos possam estar em estado adequado para o atendimento da população. Mencionou que esteve em uma breve
reunião com o Secretário de Educação José Adilson e ressaltou a respeito do transporte escolar municipal, especificamente
sobre as rotas do transporte escolar, pontuando que neste ano de 2022 houve um aumento de em torno de duzentos alunos
na rede pública, citando que no ano passado estava com redução de carga horária por conta das restrições do covid-19 e
que com esse retorno, com o aumento de alunos e com a readequação as rotas, os atrasos são fáceis de acontecer diante
a todo cuidado que tem que existir, informando então aos pais e aos seus pares que já aconteceram reuniões e que está
sendo tomada as devidas providências para que este problema seja sanado. Citou que existe uma logística de voltar com
os alunos que estudam em bairros distantes para seus bairros de origem para então estar aliviando o transporte público e
favorecendo as escolas locais e finalizou expressando sua alegria ao saber do aumento de vagas para as creches visto que
possui uma alta demanda de solicitação de vaga para a mesma. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia
com a votação dos Requerimentos de Informações de nºs 133, 263, 264 e 288/22, de autoria do Vereador Marcos Machado;
nº 157/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 290, 291 e 292/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões;
e as Indicações Legislativas de nºs 002 a 125/22; 128 e 129/22; 135 a 139; 217; 224 a 226, 256 a 259/22 da Vereadora Daniela
de Carvalho; nºs 131; 134; 142 a 147; 151; 167 e 168; 230 a 232; 238 a 241; 247; 253; 261 e 262/22, do Vereador Francisco
Bulhões; nºs 1.507/21; 214 e 215, e 265/22, de autoria do Vereador Marcos Machado; e nºs 148 a 150; 216, 243 e 246/22, de
autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais,
usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, 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 22 de fevereiro, às 17h30, quando
estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos de Lei 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 dezessete de
fevereiro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 03/22
Ata da Terceira Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 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 cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a
Vereadora Jaqueline Hiat para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Segunda
Secretária, Vereadora Adriana Nardy que fizesse a leitura da Ata nº 2 da Sessão Ordinária realizada no dia dezessete de
fevereiro de dois mil e vinte e dois 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: Ofício GP nº 050/22, de
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
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protocolo nº 295/22 que solicita a doação de veículos para dar suporte a Municipalidade; Ofício GP nº 052/22 que encaminha
o Projeto de Lei Complementar nº 302/22 que altera a Lei Complementar nº 46 criando sete vagas de motoristas; o
Requerimento de Informações nº 293/22, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança
Pública referente ao Projeto de Lei nº 477/20; as Indicações Legislativas de nºs 306 a 308/22, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho, e nº 304 e 305, e 310/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e as Moções de Aplausos de
autoria do Vereador Raphael Branco: nº 296/22, a Sra. Myllena Chaves Maia, nº 297/22, a Sra. Maria Alice Virgínio do
Carmo, nº 298/22, a Sra. Karoline Victória Rezende, e nº 299/22, a Sra. Eduarda Moura Mendes. A seguir, havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos.
Deixou registrado um abraço do Prefeito de Areal Gutinho Bernardes aos seus pares, pontuando que esteve reunido com
o mesmo, com a assessoria do Senador Carlos Portinho, representantes da UFRJ, vereadores do Município de Petrópolis,
entre outros, tratando de assuntos pertinentes para a Região Serrana, mencionando que São José não faz parte de forma
direta, mas que o mesmo será muito beneficiado, tendo em vista uma implantação que será feita, em um primeiro momento,
de um mercado produtor, que atenderá municípios próximos. Realizou uma breve apresentação de slides com imagens de
sua visita a quase todos os postos de saúde de nosso Município, destacando um pouco das necessidades de cada posto
de saúde visitado, constatando situações como: insalubridade, infiltrações, estruturas danificadas, necessidade de alguns
equipamentos, trocas de cadeiras odontológicas, dentre outras situações, pontuando a necessidade de reformas em
alguns e até mesmo de novas unidades de saúde. Mencionou que entende que existe toda uma dinâmica do Poder Público
para que as coisas possam de fato acontecer, dentre elas o financeiro, orçamentário e demais burocracias, mas que de fato
precisa ser cobrado para que aconteça melhorias. Pontuou que através do corpo Jurídico desta Casa estará encaminhando
um requerimento por parte do seu gabinete para cada unidade de saúde para que os mesmos possam estar informando a
esta Casa Legislativa através de um documento todas as solicitações feitas nos últimos anos e que não foram atendidas,
citando como exemplo o PSF no bairro de Contendas, que possui solicitações do ano de 2019, 2020, 2021 e agora reiteradas
em 2022, pontuando mais uma vez que entende a existência de toda parte burocrática, mas destacou também que são
quatro anos e que encontrar as unidades dessa maneira é lamentável. Relatou que esteve conversando com a Secretária de
Saúde e que nessa conversa questionou a mesma a respeito do memorando que foi enviado no dia 24 de março de 2021 pela
coordenadora de Saúde Bucal solicitando a necessidade de uma licitação para compra de cadeiras odontológicas, citando
que foi informado pela mesma que este memorando está em andamento e que está ciente de todas as necessidades citadas
nos postos de saúde, ressaltando ainda que está trabalhando para que possam ser resolvidas o mais rápido possível, e que
ao decorrer da conversa foi também informado pela Secretária que será protocolado um Projeto de Lei nesta Casa, e que ao
ser analisado e aprovado, poderá ter recursos para a construção de duas novas unidades de saúde, assim como a reforma
de dois outros postos, sendo destacado pelo próprio vereador que esta ação trará conforto para quem trabalha e um
atendimento digno para a população. Citou que no encontro com a Secretária cobrou também a respeito do hospital, que
em dias de chuva vem sofrendo com vazamento de água no telhado, sendo informado pela mesma a necessidade de uma
reforma no hospital, e que inclusive já foi encaminhado um projeto para o Governo do Estado para obras e instalações e
que somente está aguardando o deferimento junto ao Estado para que essa obra possa de fato estar acontecendo. Frisou
que espera que de fato todas as necessidades e demandas sejam solucionadas o mais rápido possível. Finalizou citando
que ao estar com a assessoria do Senador Carlos Portinho, cobrou uma ajuda para nosso Município, e que foi surpreendido
ao receber a notícia de que São José também foi contemplado pelo gabinete do Senador, relatando com isso que no ano de
2021 em um encontro com os mesmos, pontuou a necessidade da construção de uma nova Unidade de Saúde para o bairro
da Barrinha, e que diante a esta solicitação que foi feita, foi realizada uma indicação de emenda parlamentar para o nosso
Município do Ministério da Saúde, cujo objetivo é a construção de uma unidade de saúde somando no valor de R$
1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais), pontuando ainda que é necessário ter uma adesão e uma ação por
parte do Município para que esse recurso possa então ser utilizado, mas que havendo esse empenho por parte do Poder
Executivo, essa emenda poderá ser utilizada para construção de uma nova unidade de saúde ou parte da mesma, a qual será
escolhida pelo Executivo. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação das Indicações
Legislativas de nºs 277/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, nº 275, 286 e 287/22, de autoria do Vereador Marcos
Machado, e nº 283 e 284/22, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores
inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte 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 24 de fevereiro, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os projetos de Lei 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 dois fevereiro de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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Ata nº 04/22
Ata da Quarta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de
Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de
presença e, havendo número legal, às dezoito horas, 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 Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy que fizesse a leitura da Ata nº 3 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte
e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois 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: Ofício
GP nº 053/22, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 321/22 que altera a Lei Complementar nº 46 promovendo
abertura de 46 vagas de provimento efetivo; Ofício GP nº 056/22, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 324/22
que altera a Lei Complementar nº 46 criando a Função Gratificada de Chefe de Divisão do Fundo Municipal de Saúde;
Ofício GP nº 055/22, de protocolo nº 323/22 que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores
competentes; os Projetos de Resolução que concedem Prêmio Bernadeth Madeira Dias: de autoria do Vereador Marcos
Machado – nº 322/22, a Sra. Maria Regina Viveiros dos Santos, e nº 327/22, a Sra. Vera Lúcia Teixeira de Souza; de autoria
da Vereadora Jaqueline Hiat – nº 325/22, a Sra. Rosemary Saraiva Gomes, e nº 326/22, a Sra. Magda Rampini do Couto; o
Requerimento de Informações nº 330/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; a Indicação Legislativa nº 311 a
313/22, de autoria do Vereador Adriano Martins; e os comunicados das Comissões Permanentes informando as suas
composições: nº 315/22, da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública, nº 316/22, da Comissão
de Educação, Cultura e Juventude, nº 317/22, da Comissão de Justiça e Redação, nº 318/22, da Comissão de Saúde, Meio
Ambiente e Defesa do Consumidor, nº 319/22, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização; e o comunicado
nº 320/22, das Comissões Permanentes, informando o dia e horário das suas reuniões semanais. A seguir, havendo orador
inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Marcos Machado que iniciou cumprimentando a todos.
Mencionou que foi feita uma reunião nesta Casa Legislativa com munícipes sobre o Projeto de Lei que diz respeito ao
Programa de Crédito Educativo de Medicina, e diante de alguns questionamentos recebidos na rede social, enfatizou que
esta Casa nunca foi contra a ideia do projeto ou até mesmo contra pessoas que querem se graduar em Medicina. Mencionou
que enquanto o projeto esteve nesta Casa, o mesmo estava sendo analisado e trabalhado, mas pontuou que o Poder
Executivo não esperou a tramitação do projeto e fez um decreto a respeito deste assunto, relatou também que esta Casa na
sua atribuição de legislar, fez um decreto legislativo sustando o decreto feito pelo Executivo. Frisou que o projeto, a pedido
do Poder Executivo, foi arquivado, não tendo mais nada tramitando nesta Casa. Relatou que no momento estão trabalhando
em um Projeto de Lei a ser encaminhado através de uma Indicação para o Executivo sobre este assunto, afim de que se
possa chegar a um consenso, citando ainda que no final do ano de 2021 esta Casa deu 100% de remanejamento para o
Poder Executivo trabalhar, e que diante disto, possuem total liberdade para utilizar no que for necessário, ressaltando mais
uma vez que esta Casa em nenhum momento foi contra a ideia do projeto e que não tinha necessidade de chegar ao ponto
que as coisas chegaram. Citou que o problema de médicos não é algo que vai acontecer só no futuro, pois já aconteceu e
está acontecendo hoje dentro do Município. Finalizou mencionando a importância de trazer esse relato mais uma vez em
busca de esclarecer qualquer dúvida a respeito do projeto citado, relatando ainda que estão sendo criticados na rua por
acharem que não querem que o projeto de fato aconteça, pontuando por fim, que lutam para ter uma cidade boa para todos
e uma cidade que garanta igualdade de direitos para toda a população. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem
do Dia com a votação do Requerimento de Informações nº 293/22, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura
Municipal e Segurança Pública; o Requerimento de Informações nº 330/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; as
Indicações Legislativas de nºs 306 a 308/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nºs 304, 305 e 310/22, de autoria
do Vereador Francisco Bulhões; e nº 311 a 313/22, de autoria do Vereador Adriano Martins. Encerrada a Ordem do Dia, não
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte 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 03 de março, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os
projetos de Lei 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 quatro fevereiro de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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Ata nº 05/22
Ata da Quinta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Adriano
Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, 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 cinquenta e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Jaqueline Hiat para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy, que fizesse a leitura da Ata nº 4 da
Sessão Ordinária realizada no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois 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: Ofício GP nº 062/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 332/22 que requer autorização
para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 450.000,00; Ofício GP nº 061/22, que encaminha o Projeto de Lei
nº 333/22 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 734.250,00; Ofício GP nº
060/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 334/22 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 65.000,00; Ofício GP nº 059/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 335/22 que requer autorização para abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.000.000,00; Ofício GP nº 058/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 336/22
que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.317.918,60; Projeto de Lei nº 351/22, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões, que estabelece regras de segurança para posse e condução responsável de cães
em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público; os Projetos de Resolução que concedem o Prêmio Bernadeth
Madeira Dias – de autoria do Vereador Francisco Bulhões: nº 338/22, a Sra. Sandra Morelli, e nº 358/22, a Sra. Gelcira
Aparecida Rodrigues Moreli; de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho: nº 340/22, a Sra. Edite de Azevedo Dias de
Souza, e nº 341/22, a Sra. Nathália Cristina Ribeiro; de autoria do Vereador Adriano Martins: nº 342/22, a Sra. Vera Lúcia
Rampini Jucá da Silva, e nº 343/22, a Sra. Maria Cileide Chaves Esteves; de autoria do Vereador Luis de Souza: nº 345/22,
a Sra. Ana Claudia de Castro Teixeira, e nº 346/22, a Sra. Sonia Aparecida Possoli Manco de Toledo; de autoria do Vereador
Raphael Branco: nº 347/22, a Sra. Leda Aparecida Pacheco, e nº 348/22, a Sra. Márcia Pereira Pacheco; de autoria do
Vereador Marcelo Neves: nº 356/22, a Sra. Estela Francisca Batista da Silva, e nº 355/22, a Sra. Angela Maria Machado
Chaves; de autoria da Vereadora Adriana Nardy: nº 353/22, a Sra. Renilda Pereira Gonçalves, e nº 354/22, a Sra. Maria de
Fátima Machado de Oliveira; os Requerimentos de Informações de nº 350/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho,
e nº 352/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações Legislativas de nºs 331/22 – de autoria dos
Vereadores Adriana Nardy, Jaqueline Hiat, Luis de Souza Teixeira e Marcos Machado, nºs 337 e 339/22 – de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho, nºs 348 e 349/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nº 357/22 – de autoria do
Vereador Adriano Martins. A seguir, havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador
Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo trabalho de roçada
prestado na Estrada do Rio Bonito, estrada esta que liga ao Quicés e ao Brejal, que devido ao excesso de chuva e mato
estava colocando em risco quem ali transitava, fazendo ainda uma solicitação de uma rede de captação pluvial para o local
conhecido como Cruzeiro, assim como o asfaltamento deste local, pois o mesmo trará maior segurança e fluidez na via.
Mencionou que diante a algumas reclamações e procura de munícipes a respeito das Unidades de Saúde de nosso
Município, protocolou nesta Casa um requerimento de informações, cujo mesmo solicita informações a respeito dos PSFs
e Agentes Comunitários. Agradeceu mais uma vez ao Senador Portinho, pontuando que em contato com o mesmo, o
próprio relatou que está acompanhando de perto a emenda adicionada por ele para nosso Município, e que havendo uma
ação e empenho por parte do Poder Executivo, a mesma será utilizada para construção de um novo PSF. Finalizou enfatizando
a importância das respostas do requerimento citado, para que possam estar dando auxílio nas necessidades burocráticas,
frisando que foram eleitos para que haja uma gestão plena e funcional, mencionando inclusive, que foram protocolados
cinco Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo nesta Casa Legislativa, sendo quatro deles destinados a Saúde, cujos
mesmos solicitam recursos para suplementar o orçamento da Secretaria de Saúde, e que sendo aprovados, obtendo
legalidade e fazendo o trâmite necessário, estes recursos podem então ser utilizados em prol de melhorias para a população.
Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar
nº 1.448/21, que promove alterações na Lei Complementar nº 46 criando as funções gratificadas de Chefe de Divisão de
Fisioterapia; de Chefe de Divisão de Execução Orçamentária e Liquidação do Fundo Municipal de Saúde; e de Chefe de
Divisão de Imunização; os Projetos de Resolução que concedem Prêmio Bernadeth Madeira Dias: de autoria do Vereador
Marcos Machado – nº 322/22, a Sra. Maria Regina Viveiros dos Santos, e nº 327/22, a Sra. Vera Lúcia Teixeira de Souza; de
autoria da Vereadora Jaqueline Hiat: nº 325/22, a Sra. Rosemary Saraiva Gomes, e nº 326/22, a Sra. Magda Rampini do
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Couto; de autoria do Vereador Francisco Bulhões: nº 338/22, a Sra. Sandra Morelli, e nº 358/22, a Sra. Gelcira Aparecida
Rodrigues Moreli; de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho: nº 340/22, a Sra. Edite de Azevedo Dias de Souza, e
nº 341/22, a Sra. Nathália Cristina Ribeiro; de autoria do Vereador Adriano Martins: nº 342/22, a Sra. Vera Lúcia Rampini
Jucá da Silva, e nº 343/22, a Sra. Maria Cileide Chaves Esteves; de autoria do Vereador Luis de Souza: nº 345/22, a Sra. Ana
Claudia de Castro Teixeira, e nº 346/22, a Sra. Sonia Aparecida Possoli Manco de Toledo; de autoria do Vereador Raphael
Branco: nº 347/22, a Sra. Leda Aparecida Pacheco, e nº 348/22, a Sra. Márcia Pereira Pacheco; de autoria do Vereador
Marcelo Neves: nº 356/22, a Sra. Estela Francisca Batista da Silva, e nº 355/22, a Sra. Angela Maria Machado Chaves; de
autoria da Vereadora Adriana Nardy: nº 353/22, a Sra. Renilda Pereira Gonçalves, e nº 354/22, a Sra. Maria de Fátima
Machado de Oliveira; os Requerimentos de Informações de nº 350/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº
352/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações Legislativas de nºs 331/22 – de autoria dos Vereadores
Adriana Nardy, Jaqueline Hiat, Luis de Souza Teixeira e Marcos Machado, nºs 337 e 339/22 – de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho, nºs 348 e 349/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nº 357/22 – de autoria do Vereador
Adriano Martins. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito
horas e vinte e cinco 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 08 de março, às 17h30,
quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os pareceres das comissões permanentes com relação aos vetos do
Executivo aos projetos de Lei de nº s 1.161/21 e 1.085/21; os Projetos de Lei de nºs 274, 332, 333, 334, 335 e 336/22, 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 três de março de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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