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Ata nº 49/22

Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária do Segundo Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao oitavo dia do mês de setembro 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,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, 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 quatro 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 48 da Sessão Ordinária
realizada no dia seis de setembro 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 a Vereadora Daniela
de Carvalho, Primeira Secretária ad-hoc, 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
345/22, de protocolo nº 914/22 que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações nº 779/22 de autoria do Vereador
Francisco Bulhões. A seguir, não havendo oradores inscritos para a
Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e
aprovação em segundo turno dos Projetos de Lei de nºs 868/22, que
requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 1.000,00 para o Fundo Municipal de Educação; Projeto
de Lei nº 886/22, que requer autorização para a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 902.891,54 para o Fundo Municipal
de Saúde; Projeto de Lei nº 824/22, que requer autorização para a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 22.600,00 para
o Fundo Municipal de Assistência Social; e o Projeto de Lei nº
702/22, que trata da instituição do Programa Operação Trabalho, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia,
não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas
e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o
próximo dia treze de setembro, às 17h30, quando estarão 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
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Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em oito de
setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 50/22

Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos treze dias do mês de setembro 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,
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 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
49 da Sessão Ordinária realizada no dia oito de setembro 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 346/22, de protocolo nº 917/22 que informa o encaminhamento de Indicações
Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 350/22, de protocolo nº 926/22 que requer a alteração na Lei Complementar
nº 46 criando as funções de confiança: uma de Chefe de Divisão da Farmácia Municipal, uma de Chefe de Divisão da
Policlínica Municipal e uma de Coordenador de Tecnologia da Informação; Ofício GP nº 347/22, de protocolo nº 927/22 que
encaminha resposta em atenção ao Requerimento de Informações nº 805/22, de autoria dos Vereadores Marcos Machado
e Adriana Nardy; o Requerimento de Informações nº 918/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; e as Indicações
Legislativas: nº 915/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves, nº 916/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nºs 919
a 925/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e nº 929/22 – de autoria dos Vereadores Marcos Machado e Luis de
Souza Teixeira. Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente usou a Tribuna o
Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, em especial aos agraciados com o Prêmio Destaque
Juvenil, parabenizando-os e agradecendo a presença dos mesmos nesta Casa. Expressou sua preocupação com a atual
gestão da Saúde do nosso Município, citando que na última audiência pública realizada com a Secretária de Saúde, a
mesma discorreu que diante a algumas necessidades estava sendo preciso recorrer judicialmente para que o munícipe
pudesse estar sendo atendido, havendo até mesmo uma fomentação para que isso acontecesse, relatando com isso o caso
de uma paciente, portadora de câncer, que teve a necessidade de judicializar um pedido para o seu tratamento, frisando que
isto é uma covardia com a população e que ao seu ver, não seria por falta de recursos, visto que os processos que chegam
a esta Casa Legislativa destinados a saúde são prontamente recepcionados e analisados, possuindo sempre votos
favoráveis para a aprovação.  Citou que foi publicado no dia nove de setembro no Diário Oficial, o extrato do contrato
referente a prestação de serviços de uma empresa especializada em locação de estruturas metálicas e equipamentos, com
montagem, manutenção e desmontagem para a realização de eventos em atendimento à Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte, Lazer e Juventude, citando que este custo gerou em torno de meio milhão de reais, relembrando com isso a sua ida
à Tribuna para abordar sobre a contratação de shows com gastos de aproximadamente cento e oitenta mil reais pela mesma
Secretaria, ressaltando, porém, a falta de recursos para serem investidos na Saúde do nosso Município, onde os munícipes
precisam muitas das vezes recorrer a uma ação judicial em busca de atendimentos, medicamentos, exames e cirurgias.
Finalizou dizendo que na sua função de fiscalizador, estará solicitando informações em relação a este assunto em busca de
saber o que está acontecendo em nosso Município, e havendo alguma irregularidade, que os responsáveis possam arcar
com as mesmas. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação do
Requerimento de Informações nº 918/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; e as Indicações Legislativas: nº 915/22 –
de autoria do Vereador Marcelo Neves, nº 916/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nºs 919 a 925/22 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; e nº 929/22 – de autoria dos Vereadores Marcos Machado e Luis de Souza Teixeira. 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 quinze de setembro, às 17h30, quando estarão na Ordem
do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes, e na sequência convidou a todos para participarem
da Sessão Solene quando foram entregues certificados alusivos ao Prêmio Destaque Juvenil a cinco alunos de Instituições
de Ensino que se destacaram no campo pedagógico e desportivo. 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 treze de setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.


