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Ata nº 08/21

Ata da Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e
vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a presença dos Vereadores Adriano Martins de
Oliveira, Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho
da Silva, Jaqueline Hiat Dias e Luis de Souza Teixeira que assinaram
o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e
quarenta e dois 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 solicitou que a Secretária ad-hoc, Vereadora Jaqueline
Hiat fizesse a leitura da Ata de nº 7 da Sessão Ordinária realizada no
dia dezesseis de março 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 a Vereadora Adriana Nardy, Segunda
Secretária, 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 145/21 de protocolo nº
501/21 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações
nº 322/21 do Vereador Raphael Branco; Ofício GP nº 143/21 de
protocolo nº 507/21 que encaminha o Projeto de Lei que cria o
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB; Ofício GP nº 146/21 de protocolo nº 511/21 que solicita o
arquivamento temporário do Projeto de Lei nº 877/19; Ofício GP nº
148/21 de protocolo nº 512/21 que encaminha resposta ao Ofício nº
41/21, referente aos exames, cirurgias e partos; Requerimento de
Urgência Especial nº 515/21 de autoria das Comissões Permanentes
que requer a inserção na Ordem do Dia dos Projetos de Lei nº s
500/21 e 452/21; as Indicações Legislativas nºs 509 e 514/21, de
autoria do Vereador Adriano Martins; 508/21, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy; 505/21, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho; 503 e 504; e 513/21, de autoria do Vereador Raphael
Branco; a Moção de Aplausos nº 502/21, do Vereador Raphael
Branco ao Movimento Alegrai-vos; Moção de Aplausos nº 506/21,
da Vereadora Daniela de Carvalho a Sra. Marcela Dias de Souza; e
o Requerimento nº 510/21, do Sr. Manoel Martins Esteves, que
requer a expedição de contestação junto a ALERJ referente ao
Projeto de Lei que altera os limites de São José e Sapucaia. A seguir,
havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna
a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a
todos. Relatou uma indicação de sua autoria frisando a importância
de um complemento alimentar, como as frutas, nas refeições servidas
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pelo Refeitório Municipal, pois as mesmas fornecem nutrientes necessários à saúde. Pontuou ainda, sobre o local inadequado
de alimentação dos servidores, cujos mesmos realizam suas refeições sentados em calçadas, pois o Refeitório Municipal
encontra-se desativado, por conta do cenário atual. Pedindo então, que sejam tomadas as devidas providências em busca
de trazer novamente a dignidade, o conforto e o bem-estar aos servidores, respeitando as medidas preventivas da
covid-19. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação do Requerimento de Urgência
Especial nº 515/21, de autoria das Comissões Permanentes; em primeiro turno o Projeto de Lei nº 500/21 que altera o Anexo
VIII da Lei Complementar nº 46, referente ao cargo de biólogo; em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 452/21 que
cria a remuneração direta por plantão médico emergencial nos casos que cita; e em bloco as Indicações Legislativas nºs
491/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 498 e 499/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 482 a 484; 493 a
496/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 481/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; 472 a 475/21, de
autoria do Vereador Marcelo Neves; 478/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 479 e 480/21, de autoria do
Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores 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 vinte e três de março, às
17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 391/21 que altera o Art. 125 da Lei
Complementar nº 78, de 2020, com referência ao prazo final para deliberação das leis complementares que integram o Plano
Diretor Municipal, os projetos de Lei de nºs 53, 54, 106, 143 e 461/21; e os projetos de Resolução nºs 14, 16, 19 e 200/21; e
outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Adriana Nardy, Segunda Secretária, 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 dezoito de março de dois mil e vinte e um. GFC.

Ata nº 09/21

Ata da Nona Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira, Adriana Gonçalves Nardy,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves, Francisco
Lima Bulhões e Raphael Branco dos Santos  que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e quarenta e seis 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 solicitou que a Vereadora
Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata de nº 8 da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito de março 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 149/21 de protocolo nº
517/21 que encaminha cópia do pronunciamento das secretárias de Saúde e de Ação Social referente a solicitação da
Vereadora Jaqueline Hiat feita através do Ofício nº 35/21; Ofício GP nº 150/21 de protocolo nº 518/21 que informa
encaminhamento de indicações legislativas aos setor5es competentes; as Indicações Legislativas nºs 523/21, de autoria
do Vereador Adriano Martins; nº 532/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 525 a 531; 534 a 536/21, de autoria
do Vereador Francisco Bulhões; nº 519 e 522/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; e nº 516/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco; as Moções de Aplausos de nº 524/21, ao Sr. Flávio de Oliveira, e nº 533/21, ao Centro de Educação Infantil
Daschu, ambos de autoria do Vereador Adriano Martins. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Reportou-se a fala da vereadora
Daniela na última sessão, sobre a utilização do Refeitório Municipal, dando seu total apoio. Relatou a visita de seu
gabinete itinerante à comunidade de Camboatá, frisando diversas ações que precisam ser tomadas pelo Poder Executivo
em busca de melhorias. Agradeceu a Secretária de Obras pelo trabalho realizado ao redor do terminal rodoviário do Rio
Bonito, enfatizando ainda a necessidade da operação tapa-buraco neste mesmo local. Pontuou a falta de ação na estrada
de Rio Bonito que dá acesso ao Brejal, assim como na comunidade de Córrego Sujo que infelizmente vem sofrendo um
descaso muito grande em relação as suas ruas, pedindo que o Poder Executivo tome urgentemente as devidas providências.
Ressaltou o serviço que vem sendo feito as margens da Estrada Silveira da Motta, parabenizando o Poder Executivo, mas
também reforçou a necessidade de uma ação mais enérgica junto ao Governo do Estado, considerando que este serviço é
de responsabilidade do mesmo por se tratar de uma Estrada Estadual. Pois enquanto os servidores municipais trabalham
nesta via, as ruas de competência do Município não estão sendo atendidas, como por exemplo, neste final de semana o
Vereador se solidarizou com moradores da comunidade de Barrinha, que juntos realizaram parte da limpeza da Rua Irene
Lima. Finalizou parabenizando a Vereadora Daniela pela Moção de Aplausos a Sra. Marcela Dias, pelo belíssimo trabalho
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que vem realizando no Centro da Covid-19. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de
Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Ressaltou a Moção de Aplausos de sua autoria dedicada a Sra. Marcela
Dias, pelo belo trabalho que vem sendo realizado no Centro da Covid-19. Relatou um episódio vivido por uma mãe em
desespero, com seu filho engasgado, que a caminho do hospital parou no Centro de Triagem da Covid-19 em busca de
socorro. A mesma foi recepcionada pela Marcela Dias, que prontamente se dispôs a ajudar, revertendo o caso e com isso
preservando a vida da criança. A família, por meio de uma flor, homenageou a Enfermeira como forma de reconhecimento.
Relatou a visita do Deputado Eurico Júnior ao Município juntamente com representantes do Detran Sede, para uma
fiscalização no intuito de estar ampliando o atendimento do Detran na cidade, pois o mesmo não atende a todas as
necessidades dos munícipes, que por sua vez necessitam se deslocar para outros Municípios. Registrou gratidão em nome
de todos munícipes ao Deputado Eurico Júnior e ao Detran Sede, juntamente com sua toda sua equipe, pela prontidão e
disponibilidade em busca de melhorias para a cidade de São José do Vale do Rio Preto. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou cumprimentando a todos. Prestigiou a presença do Deputado
Eurico Júnior, demostrando a importância do mesmo a cidade. Registrou sua alegria referente à busca de ampliação do
atendimento do Detran ao Município. Ressaltou a ajuda do Deputado juntamente com o Senhor Uruan, para a Estrada do
Poço Fundo que prontamente se disponibilizaram a contribuir. Destacou a necessidade do Corpo de Bombeiros na cidade.
Agradeceu ao Poder Executivo pelo trabalho que vem sendo feito na localidade de Jaguara. Enalteceu a luta do Deputado
Eurico Júnior pelos Agricultores e ainda ressaltou a falta de recursos, investimentos e incentivo ao produtor rural na
cidade, pedindo então uma atenção maior a este assunto. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Deputado
Estadual Eurico Júnior que iniciou saudando a todos. Ressaltou a ligação entre as cidades de Paty do Alferes e São José
desde muitos anos, visto que o dia do Plesbicito e da emancipação aconteceram no mesmo dia, podendo até mesmo dizer
que são irmãos gêmeos. Relatou visita feita a cidade em busca de melhorias se colocando a disposição dos Vereadores,
Prefeito e do Município. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em 2° turno do Projeto
de Lei Complementar nº 391/21 de autoria da Mesa Diretora que altera o Artigo 125 da Lei Complementar nº 78 de 2020, com
relação ao prazo final do Plano Diretor Municipal; aprovação em 1º turno dos projetos de Lei de nºs 507/21, de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (FUNDEB); nº
54/21, de autoria do Vereador Raphael Branco que institui a Semana do Trabalhador no Calendário Oficial do Município;
nº 461/21 de autoria da Vereadora Adriana Nardy que cria a prática de jogos de dama e de xadrez na rede municipal de
ensino; nº 462/21 de autoria da Vereadora Adriana Nardy que cria a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência; o
Projeto de Resolução nº 200/21 de autoria do Vereador Marcos Machado que cria o Programa “Escola Vai à Câmara”; e as
Indicações Legislativas de nºs 509 e 514/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; nº 508/21, de autoria da Vereadora
Adriana Nardy; nº 505/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e nº 503 e 504; e 513/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezenove
horas 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 vinte e cinco de março, às
17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia em 2º turno os projetos de nº 507/21; 54/21; 461/21; e 462/21; os
projetos de Lei nºs 53, 106 e 143/21; em 2º turno o Projeto de Resolução nº 200/21; os projetos de Resolução nºs 14, 16,
19/21; e 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 vinte e três de março de dois mil e vinte e um. GFC.


