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DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Legislativo
Município de
São José do Vale do Rio Preto
ANO XIII nº 2.451 - 4ª-feira, 13 de abril de 2022

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS
Ata nº 11/22
Ata da Décima Primeira 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 março 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 Sra. Vereadora Adriana Nardy
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da
Ata nº 10 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e dois de março
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 091/22, de protocolo nº 429/22 que
informa encaminhamento de indicações legislativas aos setores
competentes; Ofício GP nº 093/22, de protocolo nº 435/22 que
encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 293/22 de
autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e
Segurança Pública; Projeto de Lei nº 433/22, da Vereadora Daniela de
Carvalho que dispõe sobre a obrigatoriedade do Município em
disponibilizar castração gratuita para cães e gatos em estado de
abandono, sob os cuidados de tutores de baixa renda e entidades
que zelam pelo bem-estar dos animais; Requerimento de Informações
nº 434/22, de autoria do Vereador Marcos Machado; Indicação
Legislativa nº 436/22, de autoria do Vereador Raphael Branco; Moção
de Aplausos nº 431/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho
a Srta. Nicoly Teixeira Vianna; Moção de Aplausos nº 432/22, de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho ao Sr. Marcos Roberto de
Mello Canto; e o Ofício nº 001/22, de protocolo nº 430/22, de autoria
do Conselho de Turismo solicitando disponibilização do Plenário
para reunião do COMTUR no dia 30 de março. A seguir, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos.
Agradeceu a Secretaria de Obras por todo trabalho que estão
realizando em nosso Município, pontuando que em contato com o
Secretário de Obras Públicas Rogério Caputo, relatou ao mesmo a
necessidade de limpeza e roçada na comunidade da Barrinha, do Rio
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Bonito e também um serviço emergencial na Estrada do Quicés, no local conhecido como Cruzeiro, relatando a dificuldade
da passagem de veículos de pequeno e médio porte neste local, assim como a dificuldade que motoristas da educação
estão enfrentando para transitar devido ao estado precário da estrada, agradecendo desde já a Secretaria de Obras pelo
serviço de limpeza e roçada que já vem sendo realizado na comunidade da Barrinha. Finalizou parabenizando a Vereadora
Daniela Carvalho por sua proposição do Projeto de Lei n° 433/22, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Município em
disponibilizar castração gratuita para cães e gatos em estado de abandono, sob os cuidados de tutores de baixa renda e
entidades que zelam pelo bem-estar dos animais, relatando o aumento no abandono de animais nas ruas e o crescimento
desordenado dos mesmos, e que acontecendo essa castração gratuita, ainda que o animal continue na rua, evitará sua
proliferação. Inscrito para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou desejando boa
noite a todos. Expressou sua preocupação em relação aos veículos que atendem o transporte escolar na rede municipal,
relatando que são inúmeras as reclamações em decorrência do estado dos veículos, das constantes quebras e interrupções
no transporte dos alunos, registrando ainda que fez um requerimento de informações a respeito de como é feita a manutenção
destes veículos, qual o ano de fabricação dos mesmos, qual o prazo legal para substituição segundo a Legislação Federal
e se esta substituição vem sendo realizada de forma prevista. Mencionou que em contato com o Secretário de Planejamento
Bernard Casamasso, foi informado que acontecerá as licitações para a construção da Unidade de Saúde da Barrinha e do
Pouso Alegre, assim como para as reformas de alguns outros postos, pontuando que trará qualidade de atendimento para
os munícipes e para aqueles que trabalham dentro das unidades. Citou uma outra cobrança a respeito da quadra no bairro
de Contendas, mencionando que uma empresa prestadora de serviços está sendo processada para devolver recurso, e que
no momento está dependendo de o Juiz dar a sentença, informando que este recurso será utilizado na quadra de Contendas,
cuja mesma necessita há anos de uma reforma pois o local se encontra em estado deplorável. Relatou que está sendo
aprovado nesta Casa Legislativa 46 cargos para a saúde e também o projeto que cria o cargo em comissão de Assessor
Jurídico da Secretaria de Saúde, melhorando e dando total condição de trabalho para a mesma. Mencionou que será feita
uma Minuta de Anteprojeto de Lei Complementar solicitando a adequação da jornada de trabalho dos servidores municipais
da Enfermagem para 30 horas semanais, pontuando que é um benefício muito grande para estes servidores, relatando
ainda que os mesmos possuem uma carga horária exaustiva e que possuindo uma 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. Finalizou ressaltando que a Secretaria de Obras tem atendido muito bem a população, frisando o quanto o
Rogério Caputo, o Zé Carlos e todos os servidores são solícitos, pontuando que espera que agora tendo feito toda
manutenção e reparo na usina de asfalto, possam realizar o recapeamento nas estradas. Encerrada a lista de oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação e aprovação em segundo turno dos Projetos
de Lei: nº 233/22, que altera o §2º do Artigo 1º da Lei nº 2.054 de 2017, prorrogando o prazo previsto para a construção de
unidades habitacionais no Município pelo Governo do Estado; nº 141/22, que estabelece diretrizes para a implantação do
Programa Saúde no Campo no Município, de autoria do Vereador Marcos Machado; nº 1.421/21, que autoriza o Município
a erigir busto em homenagem ao Monsenhor Sérgio Guimarães da Silva, de autoria do Vereador Adriano Martins; nº
1.456/21, que institui a campanha permanente de Orientação, Prevenção e Conscientização da Depressão, Transtorno de
Ansiedade, Síndrome do Pânico, Automutilação e Suicídio no Município, de autoria do Vereador Marcos Machado; nº
332/22, de autoria do Poder Executivo que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
450.000,00 para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e Projeto de Lei Complementar nº 1.360/21,
que cria o cargo em comissão de Assessor Jurídico da Secretaria de Saúde. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e um 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 29 de março, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os 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 quatro de março de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 12/22
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e nove dias do mês de março 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 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. Vereador Francisco
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
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Bulhões para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, para
que fizesse a leitura da Ata nº 11 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e quatro de março 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 097/22, de protocolo nº 438/22 que
encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 350/22 da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº 094/22, de
protocolo nº 439/22 que encaminha resposta ao Requerimento nº 403/22 da Comissão de Urbanismo; Ofício GP nº 098/22,
de protocolo nº 441/22 que encaminha informações referentes ao Projeto de Lei nº 359/22; Ofício GP nº 099/22, de protocolo
nº 442/22 que encaminha resposta ao Requerimento nº 425/22 da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº 101/22, de
protocolo nº 446/22 que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Requerimento de
Informações nº 448/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; as Indicações Legislativas de nºs 437/22 – de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho, nº 443/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nº 449/22 – de autoria do Vereador
Luis de Souza Teixeira; a Moção de Aplausos nº 444/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões ao Sr. Joelson dos
Santos Teixeira; e Ofício CMDCA nº 005/22, de protocolo nº 445/22, convidando para o lançamento dos projetos no dia
01/04, às 18h30 no Centro Pastoral Monsenhor Sergio Guimarães. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Relatou que tem
recebido inúmeras reclamações a respeito dos veículos que atendem o transporte escolar na rede municipal, destacando
que a creche do bairro de Morelli e a escola do bairro de Jaguara são as que mais têm sofrido com as quebras e interrupções
no transporte, pontuando que muitos pais necessitam que seus filhos estejam na creche ou na escola para trabalhar. Citou
que temos uma frota velha de veículos em nosso Município, com apenas dois veículos recentemente adquiridos,
mencionando ainda as péssimas condições das estradas e os desgastes naturais ocasionados pelos anos de uso, pontuando
também a necessidade de uma melhor manutenção nos mesmos. Solicitou em nome de toda a população, que o Poder
Executivo tome uma providência o mais rápido possível a respeito deste problema que é tão sério, e pontuou que novos
veículos precisam ser adquiridos para que a frota possa atender a necessidade do Município e que aconteça regularmente
a manutenção dos veículos para que não tenha ausências tão frequentes dos mesmos. Mencionou sobre o Pré-Vestibular
Social que nosso Município estará sendo beneficiado através da Fundação CECIERJ, cuja mesma tem trago oportunidades
para todos os jovens que querem cursar faculdade, pontuando que é totalmente gratuito, realizado de forma online e com
a duração de doze meses, convidando ainda os seus pares a estarem divulgando também essa oportunidade em suas redes
sociais. Relatou que o bairro do Pouso Alegre, na Estrada Amândio Evangelista, está recebendo uma nova manta asfáltica,
frisando que é uma conquista muito importante principalmente para todos os moradores do bairro, agradecendo ao
Prefeito Gilberto Esteves, ao Secretário de Obras Públicas Rogério Caputo, ao Diretor José Carlos, assim como todos os
servidores que tem se dedicado para termos uma cidade melhor, pontuando que este feito trará maior qualidade e segurança
para todos os que ali transitam, citando ainda que está sendo colocado uma manta asfáltica também na Estrada do
Pinheiros. Mencionou que sobe a Tribuna para cobrar, reclamar e pedir o que é direito do cidadão, mas frisa que os
benefícios e agradecimentos precisam também ser enaltecidos. Relatou que esteve visitando a Estrada dos Quicés, estrada
esta que o Vereador Francisco Bulhões vem lutando para conseguir melhorias, pontuando a necessidade de cuidados
especiais com aquela via, informando que o ônibus escolar vive tendo problemas e que em alguns trechos está praticamente
intransitável. Finalizou ressaltando que precisamos de uma boa via para que os veículos fiquem bons e permaneçam bons,
dizendo que é como uma engrenagem, pois é preciso tudo estar funcionando bem, para que o produto final seja de
qualidade e de excelência. Inscrito para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou
desejando boa noite a todos. Reportou-se a fala da Vereadora Daniela de Carvalho, mencionando que também tem recebido
inúmeras reclamações a respeito do transporte escolar do Município, principalmente nos bairros de Morelli, Jaguara e
Contendas, sugerindo que poderiam marcar uma reunião com o responsável da Frota Municipal para maiores esclarecimentos,
propondo ainda que de alguma maneira, cada parlamentar com acesso a deputados Estaduais e Federais, possam através
de emendas estar ajudando o nosso Município na aquisição de novos veículos, se não de imediato, a médio e longo prazo,
podendo com isso ajudar o Poder Executivo no atendimento tão necessário que é o do transporte escolar. Parabenizou a
Vereadora Daniela de Carvalho por sua fala em relação ao Pré-Vestibular Social que nosso Município estará sendo
beneficiado, que é uma proposição do Deputado Estadual Eurico Júnior, parabenizando e agradecendo o mesmo por olhar
por nossa cidade, mencionando que os deputados que aqui recebem votos, quando somam em nossas necessidades,
fazem por amor, visto que os votos que recebem no quantitativo praticamente não somam tanto assim. Mencionou sobre
a Estrada dos Quicés, pontuando que espera que neste ano os problemas neste local sejam solucionados. Agradeceu ao
Prefeito Municipal e a Secretaria de Obras pela manta asfáltica que está sendo colocada no bairro do Pouso Alegre, citando
também que será feito na Estrada dos Pinheiros, que é uma indicação de sua autoria, agradecendo mais uma vez ao Poder
Executivo por estar atendendo a esta solicitação. Expressou sua tristeza pela saída do então Secretário de Educação José
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
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Adilson da gestão do Município, enaltecendo o seu caráter, a pessoa dedicada e comprometida que sempre foi com a
educação do nosso Município, e que espera que o novo gestor da pasta possa também ser uma pessoa comprometida e
preocupada com as questões como um todo, não sendo refém do salário do final do mês. Encerrada a lista de oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação e aprovação em segundo turno dos Projetos
de Lei Complementares: nº 302/22, que promove alterações na Lei Complementar nº 46 criando sete vagas de motorista; e
nº 321/22, que promove alterações na Lei Complementar nº 46 criando 46 vagas de provimento efetivo; os Requerimentos
de Informações: nº 434/22, de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº 448/22, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões; e as Indicações Legislativas: nº 437/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nºs 436 e 443/22, de autoria
do Vereador Raphael Branco, e nº 449/22, de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira. Encerrada a Ordem do Dia, não
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta 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 31 de março, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os
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 março de dois mil e vinte e dois. GLCO.
Ata nº 13/22
Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos trinta e um dias do mês de março 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 três minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou
a Sra. Vereadora Daniela de Carvalho para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a
Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da Ata nº 12 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove de março
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 102/22, de
protocolo nº 450/22 que encaminha informações em atenção a Indicação nº 401/22 da Vereadora Jaqueline Hiat; o
Requerimento de Informações nº 458/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; as Indicações Legislativas de nº
451/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 456 a 459/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e nº
460/22 – de autoria dos Vereadores Francisco Bulhões e Marcos Machado; e as Moções de Aplausos de autoria do
Vereador Marcos Machado: nº 452/22, a Sra. Dati Pereira de Oliveira, nº 453/22, a Sra. Luciene Maria Pereira, nº 454/22, ao
Sr. Jairo Lopes, e nº 455/22, ao Sr. Ismael Gonçalves de Oliveira. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Citou que foi
procurada por duas munícipes que precisavam de exames de urgência, pontuando que não eram exames de média ou alta
complexidade, mas exames que temos em nosso Município. Relatou que uma das munícipes era uma adolescente, com seu
seio infeccionado, cuja mesma necessitava de uma ultrassonografia mediante o pedido de uma mastologista que procurou
em outra cidade, e que ao buscar por este exame em nosso Município, o mesmo foi negado por entender que não era um
caso de urgência. Salientou que os munícipes precisam estar procurando os vereadores para tentarem buscar seus
direitos, mencionando que o vereador está para servir quando necessário, mas que é o cúmulo nestas situações, pois a
Secretaria de Saúde e os PSFs existem para também estar identificando a necessidade e a urgência dos casos sem que um
vereador precise ser acionado. Pontuou que ao ser procurada, entrou em contato com o setor responsável pelo agendamento,
expondo toda situação e necessidade do caso, e que foi informada que não poderia acontecer o encaixe para a adolescente
pois já existia uma fila aguardando para realizar ultrassonografia desde o mês de janeiro. Mencionou que esteve na
Policlínica Municipal procurando a responsável Jéssica e o Dr. Samir, e citou, que mesmo já tendo todas as ultrassonografias
agendadas, o Dr. Samir se comoveu e encaixou a paciente, pois pôde ver o quanto a mesma necessitava. Relatou que a
outra munícipe por quem foi procurada está com problema em seus dois rins, em seu sistema urinário e sobrevivendo
através de morfina diariamente, a mesma vive sozinha com seu filho pequeno que também está doente, necessitando
também de uma ultrassonografia com urgência, mas que ao solicitar esse pedido no Posto de Saúde, foi informada que não
teria uma data prevista. Ressaltou que muito se fala em empatia, mas poucos sabem de fato o que é. Pontuou que é
impossível dentro de uma gestão e de uma fila de exames não existir vagas para emergências que venham a surgir. Informou
que teve que entrar novamente em contato com o setor responsável e que mais uma vez o médico atenderá a mais uma
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
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emergência, questionando então o que anda acontecendo com o cidadão vale-riopretano que não se compadece com o
que está com dor, pontuando que o Doutor é quem tem se compadecido e feito abrir vagas para esses casos de emergência.
Comunicou que a Comissão de Saúde desta Casa solicitará uma Audiência Pública para maiores esclarecimentos,
mencionando ainda que esta Casa Legislativa aprovou mais de nove milhões de reais para a Saúde, questionando então
para onde está indo todo esse recurso, citando também que entende que existem burocracias e dificuldades, mas que
existem casos simples e que podem ser facilmente resolvidos em nosso Município. Expressou sua revolta e indignação
diante a estes relatos citados acima, pontuando que não tem como ocupar uma cadeira se não quer se dedicar a mesma, e
frisou que continuará lutando pelos direitos de cada cidadão, ressaltando que precisa existir uma gestão que se organize
melhor e que consiga identificar a gravidade de cada caso para que sejam tratados com seriedade, e que se as
ultrassonografias que estão sendo feitas não estão dando conta, é necessário que aumente em quantidade, pois dinheiro
não falta para isso. Finalizou relatando um episódio presenciado pela mesma, onde um carro do grupo Protege realizou
ultrapassagens extremamente perigosas, e que ao observar esse ato tão grave não pôde se calar, pontuando que a mesma
foi até o banco para obter explicações, e reforçou que como fiscalizadora estará reclamando, cobrando e buscando o que
é de direito de cada cidadão. Inscrito para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou
cumprimentando a todos. Reportou-se a fala da Vereadora Daniela de Carvalho dizendo o quanto fica triste ao saber dos
relatos citados pela mesma, frisando que é preciso ter empatia e um olhar especial para com aqueles que precisam de uma
assistência, pontuando ainda que a gestão da Saúde do nosso Município precisa repensar o caminho que está sendo
tomado. Mencionou que foi protocolado uma minuta de Projeto de Lei nesta Casa pelos servidores municipais da Enfermagem,
solicitando a adequação da jornada de trabalho dos mesmos para 30 horas semanais, e que diante a esta solicitação, fez
uma Minuta de Anteprojeto de Lei Complementar. Relatou que esta adequação será um benefício muito grande para estes
servidores pois os mesmos possuem uma carga horária exaustiva, e que possuindo uma 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, agradecendo desde já aos seus pares por abraçarem esta causa. Finalizou agradecendo aos técnicos de
enfermagem do Município presentes nesta Casa, frisando aos mesmos que podem sempre contar com esta Casa Legislativa,
pois estarão dispostos a fazer o melhor. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se à
Ordem do Dia com a votação e aprovação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar nº 324/22, de autoria do Poder
Executivo que altera a Lei Complementar nº 46 criando a Função Gratificada de Chefe de Divisão do Fundo Municipal de
Educação; a votação e aprovação em primeiro turno do Projeto nº 414/22, de autoria do Vereador Marcos Machado que
institui o Dia de São Sebastião, a ser comemorado anualmente no dia 20 de janeiro, incluindo-o no calendário oficial de
eventos do Município; o Requerimento de Informações nº 458/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações
Legislativas de nº 451/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 456 a 459/22 – de autoria do Vereador Francisco
Bulhões, e nº 460/22 – de autoria dos Vereadores Francisco Bulhões e Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte 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 cinco de abril, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia
os 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 trinta e um de março de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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