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Ata nº 17/22

Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos quatorze dias do mês de abril 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 e Marcelo
Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número
legal, às dezessete horas e cinquenta e um 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 convidou a Vereadora Adriana
Nardy, para que fizesse a leitura da Ata nº 16 da Sessão Ordinária
realizada no dia doze de abril 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 122/22, de protocolo nº
502/22 que informa o encaminhamento de indicações legislativas
aos setores competentes; Ofício GP nº 125/22, de protocolo nº 503/22
que encaminha resposta ao Requerimento nº 415/22, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 127/22, que encaminha o
Projeto de Lei nº 506/22 que trata da LDO 2023 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para o Exercício Financeiro de 2023; Requerimento
de Informação nº 504/22, de autoria do Vereador Marcos Machado;
Requerimento de Informação nº 495/22 – de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; as Indicações Legislativas de nºs 492 e 493/22
– de autoria do Vereador Adriano Martins, nº 497/22 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões, e nºs 498 e 501/22 – de autoria do
Vereador Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 500/22, de autoria
do Vereador Adriano Martins, a Mercearia Nova Valverde; e o Ofício
nº 139/SMS/22, de protocolo nº 499/22, da Secretaria de Saúde
requerendo cópia da ata de Audiência Pública realizada no ano de
2021. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou
cumprimentando a todos. Citou dois locais em nosso Município que
por falta de ação do Poder Público, especificamente no âmbito
Executivo, encontram-se em estado de abandono, sendo eles a Capela
Mortuária localizada no bairro de Contendas e a casa onde era o
antigo escritório da empresa Enel na Estação, relatando que foram
inúmeras as denúncias até o seu gabinete em relação ao abandono
destes locais e que os mesmos atualmente vêm servindo de local
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para usos indevidos. Pontuou que fez um requerimento de informação a respeito da Capela Mortuária, solicitando
esclarecimentos a respeito de quem é a responsabilidade de manutenção, assim como qual o planejamento para manutenção
e utilização deste local, e relatou que sobre o antigo escritório da empresa Enel, obteve a informação que seria uma
propriedade da própria empresa e não do Município, mas citou que já entrou em contato com o Gabinete do Deputado
Marcos Vinícius e da Deputada Alana Passos, para que os mesmos pudessem estar ajudando e intervindo junto a empresa
para que se realmente a responsabilidade e manutenção for da empresa, e não tendo mais interesse pelo local, o imóvel
possa retornar para o Município para então poder utilizá-lo. Mencionou uma denúncia recebida em relação aos atendimentos
da Clínica Generoso da nossa cidade, pontuando que já existe um consórcio Municipal da Região Centro-Sul no qual São
José está inserido para atendimentos de imagem, e que os mesmos poderiam ser realizados na Clínica Generoso, mas diante
ao relato de um munícipe, os mesmos estariam acontecendo de forma direcionada. Pontuou a necessidade da convocação
do Prefeito Municipal, da Secretária de Saúde e do responsável pela Clínica Generoso a esta Casa Legislativa para
prestarem esclarecimentos a respeito desta denúncia. Citou que não sabe quais serviços o consórcio oferece para o
Município, mas que existem exames que se fossem realizados em nossa cidade traria um conforto e uma segurança muito
maior, visto que munícipes precisam estar se deslocando para Municípios vizinhos para realizarem os mesmos. Finalizou
desejando uma ótima Páscoa para todos. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala do Expediente, não havendo
Ordem do Dia, e 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 dezenove de abril, às 17h30, quando estarão sendo
analisados na Ordem do Dia em segundo turno o Projeto de Lei nº 894/21; e em primeiro turno os Projetos de Lei de nºs 351/
22, 359/22, e 1.157/21, 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 quatorze de abril de dois
mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 18/22

Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos dezenove dias do mês de abril 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 um
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 convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse
a leitura da Ata nº 17 da Sessão Ordinária realizada no dia quatorze de abril 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 124/22, de protocolo nº 508/22 que encaminha mídia digital
referente a prestação de contas do governo do exercício financeiro de 2021; Ofício GP nº 121/22, que encaminha o Projeto
de Lei nº 510/22 que requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 487.043,12 ao
orçamento do Fundo Municipal de Educação; Ofício GP nº 133/22, de protocolo nº 515/22 que informa o encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 132/22, de protocolo nº 516/22 que encaminha informações
em atenção ao Ofício nº 02/22 de autoria do Vereador Marcos Machado; Ofício GP nº 131/22, de protocolo nº 517/22 que
encaminha informações em atenção ao Ofício nº 05/22 de autoria do Vereador Marcos Machado; Ofício GP nº 130/22, de
protocolo nº 518/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 01/22 de autoria do Vereador Marcos Machado;
as Indicações Legislativas de nºs 509, 511, 512 e 513/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e nº 514/22 – de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, em especial a Sra. Darli Lima e ao Sr. Marcos Roberto de
Mello presentes nesta Casa Legislativa. Agradeceu ao Prefeito Municipal pela operação tapa-buracos já iniciada na
Estrada Silveira da Motta, pontuando que espera que a RJ-134 tenha uma intervenção como prometido por parte do
Governo do Estado em relação as contenções da mesma e uma nova pavimentação, pois a última intervenção feita neste
local foi há mais de vinte anos. Agradeceu também ao Poder Executivo por atender a indicação 456/2022 de sua autoria, que
trata da operação tapa-buracos na Estrada Silveira da Motta, especificamente próximo a alguns quebra-molas, relatando
que dessa vez está sendo feita uma pavimentação asfáltica com massa quente que tem uma durabilidade muito maior,
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mencionando ainda que após a um convite feito ao Prefeito Municipal, os mesmos realizaram uma vistoria na Estrada dos
Quicés, que diante as últimas chuvas as ruas ficaram intransitáveis, ressaltando que o Prefeito ao presenciar tamanha
dificuldade e situação, se comprometeu em estar organizando junto à Secretaria de Obras uma intervenção neste local em
busca de sanar ou ao menos minimizar esse transtorno, frisando que espera que ainda aconteça nos trechos mais críticos
a captação de água pluvial e o asfaltamento em busca de trazer conforto e dignidade para todos que residem e transitam
neste local. Mencionou que foi contactado pelo Gabinete da Deputada Alana Passos a respeito da situação do abandono
do local conhecido como o antigo escritório da Empresa Enel, que atualmente vêm servindo de local para usos indevidos,
relatando que foi informado que estiveram reunidos juntamente com os representantes da Empresa Enel, onde estiveram
passando toda a situação e fazendo uma solicitação para que o imóvel pudesse ser desocupado e também pedindo a
empresa para que pudesse ser analisada e estudada a ideia de retornar o imóvel para o Município caso não haja interesse
na utilização do mesmo, para que então possa ser utilizado da melhor forma. Finalizou agradecendo a Deputada Alana
Passos por esta intervenção que é de grande ajuda para nosso Município. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou desejando boa noite a todos. Expressou sua preocupação diante a
vários relatos de munícipes que buscaram atendimentos no Hospital da nossa cidade principalmente na área de Pediatria,
ressaltando que é uma dificuldade conseguir médicos para os atendimentos, mas que a forma que estão sendo atendidos
pelos médicos plantonistas não tem sido satisfatória. Mencionou que esteve conversando com a Giovana Figueiredo,
Administradora Geral do HMST, pedindo a mesma uma atenção maior para esta situação, pontuando que sabe das
inúmeras dificuldades enfrentadas, mas que alguns pontos precisam ser repensados e que o atendimento à população é
um deles. Agradeceu a Secretaria de Obras pela prontidão em atender as solicitações e pelo belo trabalho que estão
realizando. Ressaltou o quanto a Estrada Silveira da Motta está precária, mencionando ainda que esteve na Secretaria de
Obras pedindo uma operação tapa-buracos emergencial no trecho da oficina do Romário em Contendas, visto que este
local tem causado transtornos devido ao seu estado, e informou que a matéria-prima para a realização da pavimentação
asfáltica com massa quente chegou e que já foi iniciada em alguns locais. Agradeceu a Secretária de Saúde por atender uma
indicação de sua autoria, cuja mesma diz respeito a criação de uma sala de curativos em nosso Município, visto que muitos
munícipes precisam se deslocar para outra cidade para estar realizando os mesmos, ressaltando ainda que possuímos em
nosso Município o servidor Marcos Roberto que é especialista em feridas. Relatou que foi informado pelo enfermeiro
Marcos Roberto da compra de vários materiais e medicamentos para os atendimentos na sala de curativos, ressaltando o
trabalho de excelência que o mesmo vem realizando nas comunidades juntamente com as estagiárias, pontuando também
que é gratificante ver a população sendo bem atendida. Agradeceu ao Poder Executivo e a Secretária de Saúde pelo
atendimento a sua indicação que pedia para que o nome da sala de curativos levasse o nome da Sra. Edla Esteves, que
muito se dedicou a saúde do nosso Município. Finalizou expressando a sua alegria em estar recebendo o Marcos Roberto
de Mello nesta Casa, mencionando que fez uma Moção de Aplausos para o mesmo em reconhecimento ao seu belíssimo
trabalho e dedicação, destacando ainda que a mesma se estende aos demais enfermeiros, auxiliares e técnicos da Fundação
Hospital Maternidade Santa Theresinha, frisando ainda o papel importante que os mesmos possuem na saúde e
parabenizando-os pela profissão e empatia pelo próximo. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala do Expediente,
passou-se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 894/22, que concede reconhecimento de
Utilidade Pública Municipal para o SOS Caninos Amor de 4 Patas; em primeiro turno os Projetos de Lei nºs 351/22, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões que estabelece regras de segurança para posse e condução responsável de cães
em via pública; nº 1.157/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que autoriza a instituição do Programa de
Educação no Trânsito nas escolas da Rede Municipal; e nº 359/22, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
celebração de acordos judiciais pelo Município e fixa o valor das obrigações de pequeno valor; o Requerimento de
Informações nº 504/22, de autoria do Vereador Marcos Machado; o Requerimento de Informações nº 495/22, de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas de nºs 492 e 493/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins,
nºs 497, 509, 511, 512 e 513/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nº 514/22 – de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho, e nºs 498 e 501/22 – 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 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 vinte e seis de abril, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia em segundo turno os
Projetos de Lei nºs 1.157/21, e 351, 359, 393 e 484/22, 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 dezenove de abril de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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Ata nº 19/22

Ata da Décima Nona Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e seis dias do mês de abril 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
quatro minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Dalmo Gonçalves
Machado 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 18 da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de abril 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 136/22, de protocolo nº 523/22 que
encaminha informações em atenção ao Requerimento nº 426 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº
135/22, de protocolo nº 524/22 que encaminha informações em atenção ao Requerimento nº 424 de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; o Requerimento de Informações nº 522/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; as Indicações
Legislativas de nºs 520/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nº 521/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat,
nºs 525 a 528, e 535/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 531 a 532/22 – de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho, e nº 534/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves; as Moções de Aplausos: nº 529/22, de autoria do Vereador
Marcos Machado, a Sra. Solange da Silva Paulino, e nº 530/22, de autoria do Vereador Adriano Martins, a Sra. Camilla
Azevedo Pereira; e o Convite da APAE de São José para a cerimônia de comemoração do 30º aniversário de fundação da
Entidade, no dia 7 de maio às 9 horas em sua sede provisória. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala no
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos. Agradeceu ao Prefeito
Municipal e a Secretaria de Obras pelo atendimento realizado na Estrada dos Quicés após uma vistoria realizada juntamente
com o Prefeito, frisando também a necessidade de uma rede de captação de água pluvial e o asfaltamento em alguns
trechos em busca de trazer conforto e dignidade para todos que residem e transitam neste local, ressaltando ainda que a
Estrada do Córrego Sujo necessita também de melhorias como estas citadas. Mencionou que protocolou nesta Casa
Legislativa o requerimento de informações n° 522/2022 destinado ao Poder Executivo em vista das visitas que realizou nas
Unidades de Saúde do nosso Município, ressaltando que ao constatar situações deploráveis apresentou toda questão
nesta Casa para conhecimento de todos, e informou que em resposta a memorandos encaminhados por conta de um
requerimento de informações também de sua autoria a Coordenadora das Unidades Básicas de Saúde Rosana Vieira e a
Coordenadora de Odontologia Dra. Vanessa Quintas, as mesmas pontuaram que as necessidades encontradas nas unidades
já haviam sido encaminhadas para a Secretaria de Saúde e que mediante a esta resposta das mesmas realizou um novo
requerimento questionando então se os memorandos emitidos pela Coordenadora de Odontologia e pela Coordenadora de
Atenção Básica foram atendidos em sua integralidade, e que caso tenham sido negados, quais são as providências que
estão sendo tomadas para sanar todos os problemas, pois tem visto muito pouco sendo feito, já que a Secretaria possui
ciência das necessidades. Finalizou destacando que este mesmo requerimento, considerando os recursos aprovados por
esta Casa Legislativa para a construção da Unidade de Saúde da Barrinha, solicita também informações sobre quais as
providências já foram adotadas para efetivar a construção da mesma. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a
Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos os que acompanham pelas redes sociais e a todos os
presentes nesta Casa Legislativa, em especial a presença do seu filho João Gabriel. Mencionou que teve a necessidade de
refazer duas indicações, ressaltando que se um Vereador precisa repetir suas indicações, é porque o mesmo não está
recebendo o respeito que deveria receber do secretariado, pontuando que representam a população e que por não
possuírem o poder de realizar, fazem indicações com as necessidades e demandas existentes no Município. Relatou que
para algumas secretarias só tem elogios a dar, dando o exemplo da Secretaria de Obras, que muitas das vezes não
conseguem fazer tudo, mas que são sempre solícitos, buscando de toda forma atender e trazer melhorias para a população,
mas que por outro lado existem secretarias que por mais que corram atrás e batam na porta, viram as costas como se
ninguém os tivesse procurado. Pontuou que umas das indicações refeitas diz respeito ao ponto de ônibus que antecede
a nova instalação da Policlínica Municipal, cujo mesmo fica dentro de uma curva e com isso oferece riscos aos pedestres
e por quem ali transita, necessitando de uma mudança ou transferência para garantir a segurança de todos, relatando
também que em todo este trecho não possui um acostamento adequado, citando ainda que já foi solicitado a limpeza do
local e mencionou que inúmeras foram as vezes que procurou o Secretário e o Diretor de Defesa Civil e Ordem Pública, mas
que até o momento continua sem respostas. Frisou que faz questão de deixar notório as indicações realizadas na esperança
que dessa vez possam ser ouvidos, mencionando que a Comissão de Urbanismo desta Casa está solicitando também em
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forma de indicação e que irão realizar uma denúncia no Ministério Público caso não sejam atendidos. Finalizou agradecendo
a Secretaria de Obras pelo carinho e atenção que estão dando a Estrada Silveira da Motta e a Estrada dos Quicés.
Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em segundo
turno dos projetos: Projeto de Lei Complementar nº 393/22, que requer a abertura de vagas de provimento efetivo na
Secretaria de Educação – três psicólogos e três assistentes sociais; Projeto de Lei Complementar nº 484/22, de emenda à
Lei Complementar nº 78 de 2020, fixando uma nova data para apreciação e deliberação dos projetos de leis complementares
que integram o Plano Diretor Municipal; 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 via pública; Projeto de Lei nº 1.157/21, de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho, que autoriza a instituição do Programa de Educação no Trânsito nas escolas da rede
municipal; Projeto de Lei nº 359/22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a celebração de acordos judiciais pelo
Município, fixando o valor das obrigações de pequeno valor; o Requerimento de Informações nº 522/22, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações Legislativas de nºs 520/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nº
521/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nºs 525 a 528, e 535/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 531
a 532/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº 534/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves. Encerrada a
Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta 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 vinte e oito de abril, às 17h30, quando estarão sendo
analisados na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 510/22 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 vinte e seis
de abril de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 20/22

Ata da Vigésima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e oito dias do mês de abril 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 Marcelo
Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e cinco
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Adriano Martins 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 19 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e seis de abril 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: Projeto de Lei nº 539/22, de autoria do Vereador Marcos Machado,
que altera o artigo primeiro da Lei nº 1.942 de 2015, que denominou a Rua Waldemar Pereira Barbosa no Roçadinho,
atualizando a sua extensão para 1.035 metros; e as Indicações Legislativas de nºs 536, 537, 540, 541, 542, 543 e 544/22 – de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nºs 545 a 547/22 – de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura
Municipal e Segurança Pública, e nº 538/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado. A seguir, havendo orador inscrito
para a Fala no Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou
que a Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública protocolou nesta Casa Legislativa indicações
reforçando solicitações já feitas por seu gabinete e por outros vereadores, pontuando que as mesmas solicitam a
transferência do ponto de ônibus que antecede a nova instalação da Policlínica Municipal, a implantação de uma faixa de
pedestre elevada na Estrada Silveira da Motta, em frente a Policlínica Municipal, assim como toda a limpeza e pavimentação
asfáltica deste trecho, enfatizando que se realmente não forem atendidos, irão fazer uma denúncia junto ao Ministério
Público, pois como representantes da população, não podem permitir que situações de risco como essa continuem
acontecendo. Finalizou citando uma indicação de sua autoria, cuja mesma solicita a construção ou instalação de uma
quadra poliesportiva na última laje na Escola Municipal Amândio Evangelista do Carmo no bairro de Pouso Alegre,
relatando que a escola possui 251 crianças matriculadas e que a mesma não possui um espaço para atividades físicas, tão
pouco para as crianças brincarem no recreio, dizendo ainda que o Secretário de Educação sugeriu estar levando as
crianças para a quadra poliesportiva feita recentemente no bairro, mas enfatiza que a mesma não possui cobertura, água e
banheiro, e que com isso não consegue compactuar com a ideia, dando como exemplo a Escola Municipal José Affonso de
Paula que possui sua quadra na última laje e que funciona super bem. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala do
Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro e segundo turnos do Projeto de Lei nº 510/22, de autoria
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do Poder Executivo que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 487.043,12 ao
Orçamento do Fundo Municipal de Educação; e as Indicações Legislativas de nºs 536, 537, 540, 541, 542, 543 e 544/22 – de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nºs 545 a 547/22 – de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura
Municipal e Segurança Pública, e nº 538/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e dezesseis 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 três de maio, 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 oito de abril de dois mil e vinte e dois. GLCO.


