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Ata nº 13/21

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e
um 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, Luis de Souza Teixeira, Jaqueline Hiat Dias
e Marcelo Rabello Neves 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 Adriana Gonçalves Nardy para
fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que a Vereadora Adriana Gonçalves Nardy fizesse a leitura
da Ata de nº 12 da Sessão Ordinária realizada no dia oito de abril de
dois mil e vinte e um 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 184/21 de protocolo nº 645/21 que
encaminha veto total ao Projeto de Lei nº 391/21 (que altera o Artigo
125 da Lei Complementar nº 78 – Plano Diretor Municipal); Ofício
GP nº 185/21 de protocolo nº 646/21 que encaminha veto total ao
Projeto de Lei nº 452/21 (remuneração de médicos por plantão);
Ofício GP nº 189/21 de protocolo nº 653/21 que informa o
encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores
competentes; Ofício GP nº 190/21 de protocolo nº 655/21 que
encaminha o Projeto de Lei que requer abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 446.535,70; Ofício GP nº 191/21 de protocolo
nº 667/21 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas
aos setores competentes; Projeto de Lei nº 663/21 de autoria da
Vereadora Adriana Nardy que cria o Projeto Lixeira no Poste; o
Requerimento de Informações nº 643/21, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas nº 656 a 659/21,
de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 651 e 652/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins; 648 e 649; 654; 661 e 662/21, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho; 664 a 666/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; 643, 644 e 647/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 650/21, de autoria do
Vereador Raphael Branco, ao Wizard São José do Vale do Rio Preto;
e Moção de Aplausos nº 660/21, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho, ao Emerson Zimbrão de Oliveira. A seguir, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usaram a Tribuna a
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Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Relatou uma denúncia realizada pela munícipe
Thamires Garcia e demais moradores do bairro da Glória a esta Casa Legislativa, a respeito de um terreno que vem
causando transtornos naquela localidade, pedindo então o apoio do Vereador Francisco Bulhões, presidente da Comissão
de Urbanismo e Infraestrutura, para juntos estarem convidando o Secretário de Obras e Secretária de Meio Ambiente a esta
Casa, para maiores esclarecimentos a respeito deste assunto. Registrou gratidão ao Deputado Eurico Júnior pela dedicação
e carinho ao nosso Município. Destacou sua preocupação pela falta de cursos técnicos em nossa cidade, mencionando o
fechamento do Polo da Faetec, o qual oferecia uma grande demanda de cursos para os munícipes. Citou uma indicação de
sua autoria, que trata deste assunto e frisou a participação na reunião com o Deputado Eurico Júnior que prometeu apoio
para que haja o retorno das atividades da Faetec, assim como a instalação de Laboratórios Científicos em duas unidades
escolares. Finalizou ressaltando indicações também de sua autoria, que solicita, mediante ao cenário vivenciado pela
pandemia, uma atenção maior por parte do Poder Executivo, não somente com as equipes de saúde e pessoas que possuem
comorbidade, mas também com os servidores que têm contato direto com o lixo contaminado das residências de pessoas
que estão em quarentena. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou
cumprimentando a todos. Agradeceu ao Deputado Eurico Júnior pelo empenho e dedicação para com o nosso Município,
em prol da instauração de uma Base do Corpo de Bombeiros em nossa cidade, pontuando que o Poder Executivo estipulou
um prazo de seis a oito meses para a conclusão da obra. Finalizou sugerindo ao Presidente Marcos Machado que
convocasse a Enel para uma audiência de esclarecimento, pedindo para que a mesma seja realizada em dias de Sessões
Legislativas. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em segundo turnos dos seguintes
projetos de Lei: nº 431/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
lista de espera de cirurgias e exames complementares dos pacientes do SUS do Município; nº 394/21 de autoria do Vereador
Raphael Branco que denomina Quadra Poliesportiva Pedro Andrade da Silva; nº 446/21 de autoria do Vereador Adriano
Martins que denomina a Servidão Waldomiro de Azevedo; em primeiro turnos os seguintes projetos de Lei: nº 581/21 de
autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 486.356,22; nº 627/21 de
autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 506.201,55; nº 628/21 de
autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 90.000,00; nº 629/21 de
autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 287.000,00; em segundo
turno do projetos de Resolução nº 84 e 90/21, de autoria do Vereador Raphael Branco, que requer a criação de duas novas
comissões permanentes na estrutura da Câmara Municipal; e as Indicações Legislativas nº 630 e 631/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins; e nº 632, e 634 a 636/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia,
não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e seis 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 abril, 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 Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem
de direito. São José do Vale do Rio Preto, em treze de abril de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 14/21

Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira,
Francisco Lima Bulhões, 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 dois minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Francisco Bulhões para fazer a leitura do texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Gonçalves Nardy fizesse a leitura da Ata de nº 13 da
Sessão Ordinária realizada no dia treze de abril de dois mil e vinte e um 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 198/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 670/21 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022;
Ofício GP nº 195/21 de protocolo nº 671/21 que encaminha resposta a requerimento do Vereador Adriano Martins referente
denominação de Terminal Rodoviário; o Requerimento de Informações nº 668/21, de autoria do Vereador Adriano Martins;
as Indicações Legislativas nº 669/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 674 a 678/21, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; 673/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e a Moção de Aplausos nº 672/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins, ao Sr. Carlos Antônio Pereira. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente,
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usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Agradeceu ao Poder Executivo e a
Secretaria de Obras pelas gestões de asfaltamento na Comunidade de Jaguara e na Comunidade de Contendas,
especificamente na Rua Cecília Astine, aguardando que sejam concluídos os serviços necessários em toda a rua, não
somente em partes como visto em gestões anteriores. Ressaltou a necessidade de uma ação emergencial na Estrada do
Quicés, na Estrada do Córrego Sujo, assim como na Rua Luzia Gonçalves de Medeiros, que possuem um grande fluxo de
veículos e infelizmente vem sofrendo um descaso muito grande em relação as suas estradas, pedindo que o Poder
Executivo tome urgentemente as devidas providências. Criticou o Poder Executivo por vetar os Projetos n° 184 e n° 185, e
questionou o fato do Jurídico do Executivo e do Gabinete do Prefeito em levantarem justificativas de que não é prerrogativa
do Poder Legislativo incluir emendas em Lei Complementar, mas sabe-se que é competência deste Poder fazer emenda em
quaisquer projetos. Mencionou o Projeto n° 185, de Contratação de Médicos, cujo mesmo foi analisado e alterado pelo
Poder Legislativo com assessoria do Jurídico desta Casa, porém depois de votado o Poder Executivo demostrou não ter
mais interesse. Mediante a isto, frisou que o Poder Legislativo não é culpado pela falta de contratação de médicos e
ressaltou a necessidade da solução deste problema. Finalizou parabenizando o Jurídico desta casa pelo belo trabalho e
empenho ao analisar os projetos. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco que iniciou
desejando boa noite a todos. Registrou sua presença em uma reunião na Secretaria de Cultura do Estado, juntamente com
o Secretário de Educação e Cultura do Município José Adilson, o Deputado Vandro Família e a Secretária de Cultura
Danielle Barros, que juntos firmaram uma parceria com Projetos Culturais para o Município, cujos mesmos necessitam e
aguardam somente a bandeira amarela para agir de forma correta diante o nosso cenário atual de pandemia. Ressaltou sua
alegria diante as conquistas de grande valia que estão em andamento no Município, como o retorno do Polo da Faetec,
onde o mesmo esteve presente na reunião que tratava do assunto, e também a instauração da Base do Corpo de Bombeiros
em nossa cidade, por meio de uma Indicação do Vereador Marcelo Neves. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou cumprimentando a todos. Concordou com Vereador Francisco Bulhões a
respeito dos vetos dos Projetos n°184 e n° 185. Ressaltou a necessidade da criação do Plano Diretor, frisando que o mesmo
precisa envolver a todos da cidade, sugerindo também convidar os maiores envolvidos deste assunto. Mencionou ideias
de desmembramento da gestão anterior, pontuou a necessidade de Assessoria Jurídica para indicar o que é constitucional
ou inconstitucional e sugeriu também a participação de uma equipe especializada para análise e melhor formulação do
Plano Diretor. Tornou ressaltar que é de suma importância a criação de um Plano Diretor para que a cidade não cresça
desordenadamente. Pronunciou-se a respeito do veto relacionado ao Projeto de Lei da Saúde, frisando a necessidade de
contratação de médicos e se manifestando a favor em derrubar o veto do Projeto de Lei em questão. Finalizou dizendo que:
“com saúde não se brinca e o hospital não é para dar lucro”. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a aprovação em primeiro turno dos seguintes projetos de Lei: nº 363/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho qe
dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária dos serviços de energia elétrica realizar alinhamento e retirada
de fios inutilizados dos postos de energia elétrica; nº 617/21, de autoria da vereadora Adriana Nardy que institui o
programa Aprendendo Pelo Olhar; o Requerimento de Informações nº 643/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho;
e as Indicações Legislativas nº 656 a 659/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 651 e 652/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins; 648 e 649; 654; 661 e 662/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 664 a 666/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; e 643, 644 e 647/21, 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 nove 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 de abril, 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 Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem
de direito. São José do Vale do Rio Preto, em quinze de abril de dois mil e vinte e um. GLCO.


