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Ata nº 56/22

Ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária do Segundo Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos quatro dias do mês de outubro 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 e Luis de Souza Teixeira, 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 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 55 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e nove
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 381/22, que encaminha o Projeto de
Lei nº 993/22 que requer autorização para recapear um trecho da RJ
134, conhecido como Sobradinho; Ofício GP nº 382/22, que encaminha
o  Projeto de Lei nº 994/22 que requer autorização para abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 537.950,00 ao orçamento
do Fundo Municipal de Saúde; Ofício GP nº 383/22, que encaminha o
Projeto de Lei nº 995/22 que requer autorização para abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 73.700,00 para o orçamento
do Fundo Municipal de Saúde; o Requerimento de Informações nº
982/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor; o Requerimento de Informações nº 983/22, de autoria
da Comissão de Educação, Cultura e Juventude; e as Indicações
Legislativas de nºs 987 a 992/22, e 996/22 – de autoria do Vereador
Francisco Bulhões. 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.
Fez menção a uma indicação de sua autoria, cuja mesma solicita a
instalação de placas indicativas nos logradouros públicos do nosso
Município, pontuando que percorre os bairros da nossa cidade e
que muitas são as necessidades observadas, mas cita que esta é uma
solicitação feita a cada gestão e a cada início de ano e que infelizmente
até o presente momento não teve êxito, pontuando então a sua
iniciativa de refazê-la diante a importância que a mesma possui para
toda a população, para os servidores dos Correios e também para os
que visitam a nossa cidade, pedindo então uma atenção especial por
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parte do Poder Executivo para esta necessidade do Município. Discorreu sobre o Projeto de Lei 381/22 de autoria do Poder
Executivo que solicita autorização do Poder Legislativo para o recapeamento do trecho da RJ-134, conhecido como
Sobradinho, pontuando que é a favor do recapeamento daquele trecho, mas questiona o porquê de não ter sido concluído
antes e o porquê da necessidade de uma autorização agora, relatando que é uma rodovia estadual e que já existe um
convênio entre Município e Estado, citando ainda que não necessitaram de uma autorização desta Casa Legislativa para
que o recapeamento fosse feito no trecho situado dentro do Município e muito menos de uma aprovação para que os
recursos municipais fossem empregados na construção da Ponte de Areias. Finalizou dizendo que é um assunto para
refletir e que também estará se inteirando mais do projeto, frisando mais uma vez que o recapeamento no trecho Sobradinho
já era para ter sido realizado. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a
votação e aprovação em segundo turno dos Projetos de Leis Complementares: nº 926/22, que promove alterações na Lei
Complementar 46, criando uma Função de Confiança de Chefe de Divisão da Farmácia Municipal; uma Função de Confiança
de Chefe da Divisão da Policlínica Municipal; e uma Função de Confiança de Coordenador de Tecnologia da Informação;
e nº 893/22, que dispõe sobre a abertura de vagas de provimento efetivo – uma vaga para o cargo de servente; o
Requerimento de Informações nº 982/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; o
Requerimento de Informações nº 983/22, de autoria da Comissão de Educação, Cultura e Juventude; e as Indicações
Legislativas de nºs 987 a 992/22, e 996/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia, havendo
inscritos para as Explicações Pessoais usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a lista de inscritos para
as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e cinco 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 seis de outubro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia os 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 quatro de outubro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 57/22

Ata da Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores 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 quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Josias Gonçalves para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A
seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaqueline Hiat, Segunda Secretária ad-hoc, para que fizesse a leitura da Ata
nº 56 da Sessão Ordinária realizada no dia quatro de outubro 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 387/22, de protocolo nº 1.000/22 que informa o encaminhamento de
Indicações Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 388/22, de protocolo nº 1.001/22 que informa o
encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores competentes; a Indicação Legislativa nº 1.002/22 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; e as Moções de Aplausos de autoria do Vereador Marcos Machado: nº 998/22, ao Sr. Victor
Cezar Martins, nº 999/22, ao Sr. Marcos Marques Ramos, e nº 1.004/22, aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias.
Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Marcos Machado que iniciou cumprimentando mais uma vez a todos, em especial aos Agentes Comunitários de Saúde
presentes nesta Casa Legislativa, mencionando a importância do trabalho dos mesmos dentro das Unidades de Saúde e em
cada comunidade, destacando ainda que o acolhimento e o cuidado que possuem com cada pessoa fazem toda a diferença.
Registrou sua alegria diante a conquista que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
tiveram com a Emenda Constitucional n° 120/2022, obtendo os valores de remuneração ajustados e ainda garantindo o
direito à aposentadoria especial, pontuando ainda que espera que seja resolvido também a respeito do processo referente
ao Piso Salarial Nacional dos profissionais de Enfermagem. Relatou que a pasta da Saúde não é fácil de administrar, mas
ressalta que hoje nosso Município possui um orçamento nunca tido antes e muito bom para ser trabalhado, enfatizando
ainda que diante as inúmeras reclamações, precisa ser repensado e revisto alguns serviços da Secretaria de Saúde e a
forma que estão conduzindo a mesma. Finalizou parabenizando a todos os Agentes Comunitários pela conquista citada e
também pelo o seu dia, mencionando ainda a Moção de Aplausos feita em homenagem para os mesmos em nome da Câmara
de Vereadores. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco que iniciou desejando boa
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noite a todos. Reportou-se a fala do Vereador Marcos Machado, dizendo o quanto o mesmo foi certeiro em suas palavras
ao falar dos Agentes Comunitários de Saúde, destacando ainda o belíssimo trabalho que realizam em nosso Município.
Finalizou agradecendo ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Obras por prontamente realizarem uma ação emergencial a
seu pedido em um bairro que havia sido atingido pelas chuvas. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente,
passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em primeiro e segundo turnos dos Projetos de Leis: nº 994/22, que
requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 537.950,00 para o Fundo Municipal de
Saúde, e nº 995/22, que requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 73.700,00 para o
Fundo Municipal de Saúde; e a Indicação Legislativa nº 1.002/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada
a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quinze 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 onze de outubro, 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 seis de outubro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 58/22

Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos onze dias do mês de outubro 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 de Carvalho da
Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram
o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta 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, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 57
da Sessão Ordinária realizada no dia seis de outubro 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 391/22, de protocolo nº 1.007/22 que solicita a indicação de representante para
participar da realização de prova de conceito com a futura empresa ganhadora de licitação para contratação de fornecimento
de licença de uso de softwares integrados de Gestão Pública; Ofício GP nº 394/22, de protocolo nº 1.008/22 que encaminha
informações em atenção ao Ofício nº 300/22 referente ao Projeto de Lei nº 976/22 que autoriza o Município a receber em
doação, com encargos, terras situadas na Volta do Pião para ampliação do Cemitério das Cruzes; Ofício GP nº 395/22, que
encaminha o Projeto de Lei nº 1.009/22 que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA);
Ofício GP nº 393/22, de protocolo nº 1.010/22 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores
competentes; Ofício GP nº 398/22, de protocolo nº 1.015/22 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos
setores competentes; Ofício GP nº 396/22, de protocolo nº 1.016/22 que encaminha cópia de processos administrativos em
atenção ao Requerimento de Informações nº 947/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 392/22, de
protocolo nº 1.011/22, que encaminha informações em atenção ao Requerimento nº 918/22 de autoria da Vereadora Adriana
Nardy; o Requerimento de Informações nº 1.005/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do
Consumidor; as Indicações Legislativas: nº 1.013/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nº 1.014/22 – de autoria
do Vereador Francisco Bulhões; nº 1.017/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nº 1.018/22 – de autoria do
Vereador Adriano Martins; e o Convite da Igreja Cristã Evangélica de Queiroz para o Culto de Celebração do 69º aniversário
da Igreja a ser realizado nos dias 15 e 16 de outubro. Encerrada a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos
para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº
946/22, que denomina a Servidão João Duarte na localidade do Parque Vera Lúcia; o Requerimento de Informações nº
1.005/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; e as Indicações Legislativas: nº
1.013/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nº 1.014/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nº 1.017/22
– de autoria do Vereador Raphael Branco, e nº 1.018/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins. Encerrada a Ordem do
Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas 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 treze de outubro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia em segundo
turno o Projeto de Lei nº 946/22, e o Projeto de Resolução nº 817/22 referente às contas de Chefe do Poder Executivo –
Exercício de 2015, 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
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achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em onze de outubro de dois mil e vinte
e dois. GLCO.

Ata nº 59/22

Ata da Quinquagésima Nona 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 outubro 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 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 Jaqueline Hiat para fazer a
leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, para
que fizesse a leitura da Ata nº 58 da Sessão Ordinária realizada no dia onze de outubro 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 401/22, de protocolo nº 1.025/22 que encaminha cópia do
Decreto nº 3.554 referente a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.000,00; o Requerimento de
Informações nº 1.026/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; as Indicações Legislativas de nºs 1.019 a 1.022/22 – de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e a Moção de Aplausos nº 1.024/22, de autoria do Vereador Marcos Machado,
a Dra. Fátima Adalgisa Ferreira. Encerrada a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente,
passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em segundo turno do Projeto de Lei nº 946/22, que denomina a
Servidão João Duarte na localidade do Parque Vera Lúcia; o Projeto de Resolução nº 817/22, que trata do parecer prévio do
Tribunal de Contas do Estado relativo às contas do Chefe do Poder Executivo do Município referente ao exercício de 2015;
o Requerimento de Informações nº 1.026/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações Legislativas de nºs
1.019 a 1.022/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e oito 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
dezoito de outubro, 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 outubro de dois mil e vinte e dois. GLCO.


