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Resolução nº 1.497, de 22 de junho de 2022.

Aprova as contas dos poderes municipais referentes ao Exercício
de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO,

Faço saber que a Câmara Municipal resolveu e eu promulgo a
seguinte Resolução:

Art. 1º – Ficam aprovadas as contas dos Chefes do Poder
Executivo, Sr. Gilberto Martins Esteves, relativas ao exercício de 2020,
acolhidas as ressalvas, determinações e recomendações constante
do Parecer Prévio constante no processo nº 209.557-0/2021 do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de junho de 2022.

PORTARIA

PORTARIA Nº 18, 20 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,

R E S O L V E:
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ATA DE SESSÃO LEGISLATIVA

Art. 1º – Autorizar, em caráter excepcional, MICHELE CABRAL TAVARES, servidora efetiva desta casa, portadora da
CNH nº 02969421083, a conduzir a viatura abaixo relacionada:

– Virtus Highline 200 TSI, Chassi 9BWDH5BV5LP080223, Placa LUG5E59

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 20 de junho de 2022.

MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente

Ata nº 31/22

Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos sete dias do mês de junho 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 Marcelo
Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta minutos,
fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o pastor Claudio de Araújo Lima 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 30 da Sessão Ordinária realizada no dia dois de junho 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 200/22, protocolo nº 653/22, informa o encaminhamento de indicações
legislativas aos setores competentes; as Indicações Legislativas: nº 652/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat Dias;
nºs 655 e 656/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado; nº 657/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves; e a Moção
de Aplausos nº 654/22, de autoria do Vereador Adriano Martins ao Dr. Zaloar Delboni. A seguir, havendo oradores inscritos
para a Fala no Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou cumprimentando a todos. Expressou sua
alegria por estar realizando uma homenagem a Sra. Aurora Leontina da Silva, relatando que a mesma é mãe de treze filhos
e moradora de São José do Vale do Rio Preto há 80 anos, e que completou nas últimas semanas os seus 100 anos.
Mencionou que a Sra. Aurora fez parte da sua infância e de muitos momentos marcantes em sua vida, assim como na vida
de seus irmãos, primos e tantos outros jovens, contando ainda que ela viajou no trem que tinha em nossa cidade e que
muito contribuiu para a construção da história do nosso Município. Finalizou parabenizando a Sra. Aurora pela sua
jovialidade nessa idade e pela linda família que formou, destacando que a mesma é um exemplo de pessoa fiel, carinhosa,
vaidosa e sorridente, agradecendo ainda a sua presença nesta Casa juntamente com a sua família. Inscrito para a Fala no
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos. Pontuou o quanto é
lamentável subir mais uma vez na Tribuna para falar sobre a saúde do nosso Município. Mencionou que não consegue
entender certas situações, visto que esta Casa Legislativa já aprovou aproximadamente R$ 12.000.000,00 para a Secretaria
de Saúde nesses primeiros seis meses do ano. Citou que já abordou na Tribuna sobre vários assuntos pertinentes à saúde,
recordando que um deles foi sobre a interrupção nos exames laboratoriais do nosso Município, citando que a população
ficou aproximadamente três meses sem poder realizar os exames de rotina, mas ressaltou com grata satisfação que foi
informado que aguardam somente a homologação após uma licitação, pontuando também a respeito da deficiência que
existe em relação as enormes filas de espera nos atendimentos psicológicos, psiquiátricos, fonoaudiólogos, fisioterapêuticos
e também na realização de exames de alta, média e baixa complexidade. Salientou que vê um Executivo empenhado na
realização de obras, e que muito merecem ser parabenizados para aquilo que é feito em relação às construções e manutenções
de obras em nosso Município, citando ainda que esta Casa tem se mostrado muito solícita diante a aprovação de alguns
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projetos recebidos, assim como na aprovação de um orçamento no ano de 2021 dando 100% de remanejamento ao Poder
Executivo Municipal, mas frisa que se preocupa, visto que pessoas são mais importantes do que coisas. Relatou que um
munícipe o procurou informando que estava com a solicitação de um exame na Secretaria de Saúde e que o mesmo se
encontrava na central de marcação há mais de trinta dias, dizendo que a Clínica Generoso realizava o exame, mas que não
possuía recurso financeiro suficiente para arcar com o mesmo e que foi informado na central de marcação de exames do
nosso Munícipio que não tinham dinheiro e não teriam como ajudá-lo. Pontuou que o exame de urgência é para uma
paciente grávida que está no final da sua gestação, e que se trata de uma ecocardiografia fetal para saber da saúde do bebê.
Finalizou frisando o quanto é lamentável situações como essa, convidando os demais vereadores para estarem indo à
Secretaria de Saúde em busca de saber se os recursos que esta Casa libera poderiam ser utilizados para o pagamento na
aquisição e realização de exames. Encerrada a lista de inscritos para o Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação
em bloco das seguintes Indicações Legislativas: nº 652/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat Dias; nºs 655 e 656/22
– de autoria do Vereador Marcos Machado; e nº 657/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves. Encerrada a Ordem do Dia
e havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy. Encerrada a lista de
inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e dezoito 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 nove de junho, 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 sete de junho de dois mil e vinte e dois. GLCO.


