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ATA DE SESSÕES LEGISLATIVAS

PORTARIA Nº 17, DE 14 DE JUNHO DE 2022.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor, considerando o Decreto Municipal nº 3.483 que
considerou ponto facultativo o dia 16 de junho de 2022, em respeito
às celebrações religiosas de Corpus Christi,

R E S O L V E:

Art. 1º – Ficam considerados pontos facultativos, no expediente
da Câmara Municipal, os dias 16 e 17 de junho de 2022.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO  PRETO, em 14 de junho de 2022.

MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente da Câmara Municipal

Ata nº 29/22

Ata da Vigésima Nona 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 maio do ano de dois mil e
vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antônio
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 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 28 da Sessão Ordinária
realizada no dia vinte e seis de maio 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 o 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 192/22, de
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protocolo nº 640/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 155/22, relativo ao Requerimento de Informações nº 595/22, da
Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Segurança Pública, referente a licitação para confecção do Plano Diretor Municipal;
Ofício GP nº 190/22, de protocolo nº 633/22 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho à Secretaria Municipal de Obras para verificação da possibilidade de atendimento; Ofício
GP nº 189/22, de protocolo nº 634/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 008/21, do Vereador Luis de Souza Teixeira,
referente a informações para denominação de escadaria em Parada Morelli – Escadaria Roberto Batista Pinheiro; Ofício GP
nº 188/22, de protocolo nº 635/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 020/21, do Vereador Francisco Bulhões, referente a
informações para denominação de servidão em Parada Morelli – Servidão Roberto Batista Pinheiro; o Projeto de Lei nº 631/
22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de bombeiro civil
pelos estabelecimentos que menciona; o Requerimento de Informações nº 632/22, de autoria da Comissão de Urbanismo,
Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; a Indicação Legislativa nº 639/22, de autoria do Vereador Francisco Lima
Bulhões, Indicação Legislativa nº 641/22, de autoria da Vereadora Daniela Carvalho, e o Requerimento nº 637/22, da Sra.
Maria Christina de Faria Curvello, requerendo a utilização da Tribuna Livre no dia dois de junho. A seguir, havendo orador
inscrito para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, em
especial ao seu assessor Oséias Portugal, destacando sua alegria ao tê-lo presente nesta Casa Legislativa após sua
recuperação de saúde. Discorreu sobre os serviços feitos no Município, especificamente sobre a operação tapa-buracos,
citando que vê vários bairros sendo atendidos, mas que na gestão passada tinham um problema em conseguirem acompanhar
essas demandas por conta das inúmeras indicações e proposições feitas por parte do Legislador, mencionando que o ex-
Vereador Lucas Rabello havia proposto um Projeto de Lei que tornava obrigatório que o Município encaminhasse a esta
Casa um cronograma dos serviços da Secretaria de Obras, para que pudessem acompanhar as execuções e desempenhar
melhor as atribuições como legislador e fiscalizador. Ressaltou que naquele momento a Lei foi vetada por parte do Poder
Executivo e que teve o veto derrubado por esta Casa Legislativa, citando que foi motivo de ação judicial por parte do
Executivo, e relata com grande satisfação, que a Lei foi julgada legal e que a mesma já se faz vigente e deveria estar sendo
cumprida. Citou que no dia 11 de janeiro deste ano realizou uma Indicação Legislativa pedindo que o Poder Executivo
promovesse com urgência uma operação tapa-buracos e um serviço de capina em todo bairro da Barrinha, mencionando
que até a presente data somente a capina foi feita, e que em alguns trechos do bairro a situação está caótica, informando
que novamente está protocolando uma indicação com este pedido e que temos bastante tempo até o final do ano,
esperando com isso que esta solicitação seja atendida o mais rápido possível em busca de trazer conforto e dignidade para
os que moram e transitam no local. Finalizou mencionando que espera que a Secretaria de Obras possa estar cumprindo por
força de Lei, o encaminhamento do cronograma de serviços a esta Casa Legislativa, e agindo no dever de fiscalizadores,
possam estar acompanhando as execuções. Mencionou com pesar o relato de uma munícipe que precisou parar de
trabalhar por conta de uma cirurgia, informando que o único recurso financeiro atual da família vem do trabalho do esposo
e que o mesmo não é suficiente para suprir as necessidades, pontuando que a munícipe necessita realizar trinta sessões de
fisioterapia, duas vezes na semanas, para o restabelecimento do movimento e que busca uma ajuda para o transporte,
citando que a munícipe procurou a Secretaria de Assistência Social do Município e que pelo menos a mesma deveria ter um
atendimento de dignidade, mas que foi informada que não adiantaria abrir um processo solicitando a necessidade pois até
o processo tramitar já teria realizado todas as sessões de fisioterapia. Finalizou ressaltando o quanto é lamentável toda
essa situação ocorrida, e que um processo não pode levar em média quatro meses para dar uma resposta ao solicitante, e
pontuou que aconselhou a munícipe a dar entrada no processo mesmo assim e avisá-lo quando estiver com o número do
processo, pois junto com a Comissão de Saúde estarão acompanhando e buscando fazer com que esse processo seja
resolvido o mais rápido possível, e até que isso aconteça irá ajudar com meios próprios para que a mesma consiga realizar
as sessões de fisioterapia, destacando ainda que essa Casa Legislativa aprovou um recurso de R$ 500.000,00 para a
Secretaria de Assistência Social. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo acolhimento ao veto total ao Projeto de Lei Complementar nº
393/22; o Requerimento de Informações nº 632/22, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e
Segurança Pública; e as Indicações Legislativas de nºs 639/22 – de autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, e nº 641/
22 – de autoria da Vereadora Daniela Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte 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 dois de junho, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas
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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 maio de dois mil e vinte e dois. GLCO.


