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Ata nº 51/22

Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária do Segundo Ano
da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos quinze 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, Daniela de Carvalho
da Silva, 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 e nove minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a
Vereadora Daniela de Carvalho 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 50 da Sessão Ordinária
realizada no dia treze 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 Jaqueline
Hiat, 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 352/22, de
protocolo nº 938/22 que encaminha resposta em atenção ao
Requerimento de Informações nº 838/22, de autoria da Comissão
Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor;
Ofício GP nº 354/22, de protocolo nº 939/22 que informa o
encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores
competentes; Ofício GP nº 355/22, que encaminha o Projeto de Lei nº
940/22 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 1.000,00 para a Secretaria Municipal de
Fazenda; o Requerimento nº 941/22, da Sra. Gleicimar de Menezes
Generoso que requer a utilização da Tribuna Livre na sessão
legislativa do dia 06/09; e o Requerimento nº 942/22, da Sra. Jordanna
Suelly de Menezes Generoso que requer a utilização da Tribuna Livre
na sessão legislativa do dia 06/09. Encerrada a leitura do Expediente,
não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, e em
atenção aos Requerimentos de nºs 941 e 942/22, convidou as Sras.
Gleicimar de Menezes Generoso e Jordanna Suelly de Menezes
Generoso para utilizarem a Tribuna Livre, onde abordaram sobre a
Prestação de Contas do contrato da Empresa Clínica Médica Generoso
Eireli com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-
Sul Fluminense CIS-CS/RJ, pedindo ajuda aos Legisladores desta
cidade a respeito de problemas já notificados tanto ao Executivo, na
pessoa do Sr. Prefeito Municipal, quanto a Secretária de Saúde.
Relataram que investiram e resolveram implantar um centro de imagens
em São José do Vale do Rio Preto justamente para contemplar a
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cidade com uma estrutura que não possuía e tentar sanar aquilo que foi uma dificuldade durante a covid-19, contando que
nesse período foi como um cenário de guerra e que muito necessitou da realização de tomografias e exames, relatando
ainda sobre a escassez de vagas e que muitas das vezes as que surgiam, não comportava o peso do paciente. Frisaram que
colocaram São José, uma cidade que possui uma população com pouco mais de vinte mil habitantes, em um nível elevado,
tendo um tomógrafo que comporta 235kg no valor de dois milhões de reais, citando que nem Municípios próximos
possuem. Discorreram sobre os custos de uma tomografia de acordo com a tabela SUS, fazendo menção aos gastos atuais
do Município em eventos realizados na cidade, destacando que nesses valores gastos poderiam ser feitas mais de três mil
tomografias, relatando ainda que atualmente a demanda, que engloba Policlínica, PSFs e emergência, é muito maior do que
está sendo feito. Pontuaram que o objetivo é contribuir socialmente e ajudar São José pelo o amor que possuem pela
cidade, ressaltando o quanto é triste ver a população vale-riopretana ter que passar por tudo isso, onde precisam se
deslocar para municípios vizinhos em uma van lotada para realizarem seus exames, sem contar os desgastes da van e as
despesas geradas, sendo que existe um local para a realização na própria cidade, questionando com isso onde está o amor
e a consideração com o paciente que já está debilitado e emocionalmente abalado. Enfatizaram que não querem ver mais a
população de São José se submetendo a ter que sair do seu próprio Município para realizar exames que possuem aqui, por
pirraça. Relataram que em todo o ano de 2021 em sua clínica, foram realizadas somente quarenta e três tomografias para o
Município pelo SUS, sendo por volta de três tomografias mensais, ressaltando, por conseguinte, que a demanda do
Município é muito maior. Discorreram brevemente sobre o funcionamento da cota, explicando que a Prefeitura compra um
pacote de um determinado valor, e que o mesmo não precisa da especificação de exames, podendo ser utilizado conforme
a necessidade, concluindo então que tendo dinheiro em caixa, os exames são realizados. Citaram que todos os dias são
alvos de mentiras a respeito do funcionamento da Clínica, da agenda, dos laudos e contratos, destacando também, que
inúmeras foram as vezes que buscou negociações. Finalizaram agradecendo e pedindo que a justiça seja feita, solicitando
aos Legisladores desta Casa que zelem pelos seus eleitores, destacando por fim, que a renovação do contrato foi feita e
que o consórcio nunca esteve vencido, se colocando também à disposição e sugerindo a realização de uma reunião com
todos os responsáveis pelo assunto abordado. Encerrada a lista de inscritos para a Tribuna Livre, não havendo Ordem do
Dia e havendo inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Daniela de Carvalho, Jaqueline
Hiat, Marcelo Neves e Marcos Machado. Encerrada a lista de oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito
horas e cinquenta 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
setembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno os projetos de Leis Complementares: nº 801/22,
que abre quatro vagas de Cuidador Escolar; e nº 887/22 que abre uma vaga de Dentista da Família, uma vaga de Auxiliar de
Consultório Dentário e quatro vagas de Farmacêutico, 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 quinze de setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 52/22

Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São
José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte 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, Daniela 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 cinquenta e nove
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Raphael Branco 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 51 da Sessão Ordinária realizada no dia quinze 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 360/22, de protocolo nº 945/22 que encaminha resposta
em atenção ao Requerimento de Informações nº 874/22 de autoria do Vereador Marcos Machado; Ofício GP nº 359/22, que
encaminha o Projeto de Lei nº 946/22 que denomina logradouro público no Parque Vera Lúcia – Servidão João Duarte; o
Requerimento de Informações nº 947/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; a Indicação Legislativa nº 944/22 –
de autoria do Vereador Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 943/22, de autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr.
Renaldo da Rocha Pinto; e o Ofício do Diretório Municipal do Solidariedade, de Protocolo nº 948/22, que informa a
indicação do Vereador Raphael Branco para exercer a liderança do Partido no Poder Legislativo. Encerrada a leitura do
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Expediente, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em
segundo turno dos Projetos de Leis Complementares nºs 801/22, que abre quatro vagas de Cuidador Escolar; e nº 887/22
que abre uma vaga de Dentista da Família, uma vaga de Auxiliar de Consultório Dentário e quatro vagas de Farmacêutico;
o Requerimento de Informações nº 947/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e a Indicação Legislativa nº 944/22
– de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais,
às dezoito horas 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 e dois 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 Ata
que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte de
setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.


