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Ata nº 10/21

Ata da Décima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos vinte e cinco 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, 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
três 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
solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata de
nº 9 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e três 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 154/21 de protocolo nº 547/21 que
encaminha cópia do pronunciamento da Secretaria de Educação
referente a solicitação da Vereadora Jaqueline Hiat feita através da
Indicação Legislativa nº 318/21; Ofício GP nº 156/21c de protocolo nº
548/21 que informa encaminhamento de indicações legislativas aos
setores competentes; Ofício GP nº 157/21 de protocolo nº 553/21 que
encaminha resposta ao Ofício nº 39/21, referente ao cronograma e
calendário de vacinação contra o Covid-19 no Município; Ofício GP
nº 158/21 de protocolo nº 554/21 que informa a existência na
Municipalidade de processo que cria o Vale Alimentação, solicitação
também encaminhada pelos Srs. Vereadores através da Indicação
Legislativa nº 206/21; Ofício GP nº 159/21 de protocolo nº 555/21 que
encaminha o Projeto de Lei que altera o artigo 13 da Lei nº 1.802
(Conselho Tutelar); as Indicações Legislativas de nºs 556 e 560/21,
de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 549 e 564/21, de autoria
do Vereador Adriano Martins; nº 566 a 568; 570 a 574/21, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 539 e 540; 550 e 551; e 565/21,
de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nº 543 a 546; e 569/21, de
autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira; nº 552/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; e nº 541 e 542/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco; e a Moção de Aplausos nº 563/21 de autoria do
Vereador Adriano Martins, ao Sr. André Luiz Faraco. A seguir,
havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos.
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Cobrou ações que precisam ser tomadas pelo Poder Executivo na comunidade de Barrinha, em relação a um entupimento
de uma rede que serve para passagem de água de um córrego, que está trazendo transtorno tanto para os moradores
quanto para os que trafegam na Estrada Silveira da Motta. Relatou a visita feita a Parada Morelli, juntamente com o
Vereador Luis de Souza, onde os mesmos observaram um esgoto a céu aberto, pedindo então que o Poder Executivo tome
as devidas providências. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo trabalho de limpeza e operação tapa-buracos realizado nos
bairros de Barrinha e Rio Bonito. Pontuou a indisponibilidade dos kits alimentação aos alunos da rede municipal, ressaltando
a importância deste auxílio para as famílias devido o atual cenário. Mencionou a falta de atendimento nos PSFs, levando
os moradores a se locomoverem dos seus bairros ao Centro da Cidade, para atendimento clínico na Policlínica e no
Hospital, causando assim aglomerações nestes locais e também no transporte público, gerando transtorno e um complicador
em relação à propagação do Covid-19. Ressaltou a falta de exames essenciais no Município, que por sua vez leva os
munícipes a realizarem os mesmos em outras cidades, precisando se deslocar em carros ou vans, obtendo contato direto
com pessoas fora de seu convívio, favorecendo assim na contaminação do vírus. Finalizou pedindo uma ação mais
enérgica por parte da Secretaria de Saúde para que sejam tomadas as devidas providências em relação a este assunto.
Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em 2º turnos dos projetos de Lei: nº 500/21, que
altera o Anexo VIII da Lei Complementar nº 46, referente ao cargo de biólogo, de autoria do Poder Executivo; nº 507/21, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de autoria do Poder
Executivo; nº 54/21, que institui a Semana do Trabalhador no Calendário Oficial do Município, de autoria do Vereador
Raphael Branco; nº 461/21, que cria a prática de jogos de dama e de xadrez na rede municipal de ensino, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy; nº 462/21, que cria a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, de autoria da Vereadora
Adriana Nardy; e o Projeto de Resolução nº 200/21 que cria o Programa “Escola Vai à Câmara”, de autoria do Vereador
Marcos Machado; as Indicações Legislativas: nº 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. Encerrada a Ordem do Dia e
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Francisco Bulhões e Marcelo
Neves. 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 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 vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um. GFC.

Ata nº 11/21

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos seis 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, Daniela Aparecida de Carvalho da
Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira, Jaqueline Hiat Dias e Raphael Branco dos Santos que assinaram o
livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e três 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 Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata de nº 10 da Sessão
Ordinária realizada no dia vinte e cinco 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 165/21 de protocolo nº 579/21 que encaminha informações referente ao Ofício nº
40/21, referente ao atendimento das instituições bancárias; Ofício GP nº 170/21 de protocolo nº 580/21 que encaminha
informações referente ao Projeto de Lei nº 477/20 (Serviço de Táxi); Ofício GP nº 162/21 que encaminha o Projeto de Lei nº
581/21 que requer a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 486.356,22; Ofício GP nº 161/21 de protocolo
nº 582/21 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 01/21 da Vereadora Adriana Nardy, referente a denominação
de logradouro público no bairro Torrão de Ouro; Ofício GP nº 164/21 de protocolo nº 583/21 que encaminha informações em
atenção ao Requerimento nº 210/21 do Vereador Raphael Branco; Ofício GP nº 169/21 de protocolo nº 584/21 que requer
autorização para o Exmo. Sr. Prefeito se licenciar por 30 dias, em caráter pessoal; Ofício GP nº 167/21 de protocolo nº
585/21 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 175/21 de
protocolo nº 586/21 que encaminha informações em atenção a Indicação nº 378/21 da Vereadora Daniela de Carvalho;
Ofício GP nº 163/21 de protocolo nº 587/21 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores
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competentes; Ofício GP nº 174/21 de protocolo nº 588/21 que encaminha certidão inteiro teor referente processos
administrativos em atenção ao Ofício nº 50/21; Ofício GP nº 166/21 de protocolo nº 619/21 que incaminha informações em
atenção ao Requerimento nº 97/21 do Vereador Marcelo Neves; as Indicações Legislativas de nºs 575, e 614 a 617/21, de
autoria da Vereadora Adriana Nardy; 593; 596 a 601/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 602 a 612/21, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões; 613/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; 625 e 626/21, de autoria do
Vereador Luis de Souza Teixeira; 577 e 578/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; 576; 618; 621 e 622/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; e 589 a 593/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 594/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco, a Farmácia Casa dos Genéricos; a Moção de Pesar nº 620/21, de autoria dos Srs.
Vereadores, aos familiares do Pastor Carlos dos Santos Morelli; e a Moção de Pesar nº 624/21, de autoria dos Srs.
Vereadores, aos familiares da Sra. Ambrósia Vieira Ramos. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Relatou a homologação do Denatran
permitindo a legalização do trânsito em nossa cidade. Mencionou uma Indicação de sua autoria, que por sua vez cita a
necessidade de melhorias nas calçadas e acostamentos do Município como um todo, pois trará segurança para pedestres
e ciclistas. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Jaqueline Hiat que iniciou desejando boa noite
a todos. Parabenizou o Prefeito e a Secretaria de Saúde pelo belo trabalho realizado na nova base do SAMU. Mencionou
uma Indicação de sua autoria, pedindo que o Poder Executivo promova através da Secretária de Ação Social a compra
emergencial de cestas básicas, pois devido ao atual cenário muitas famílias se encontram necessitadas desde auxílio.
Pontuou a fala do Vereador Francisco Bulhões sobre kits alimentação, apoiando e citando a importância dos mesmos para
os alunos da Rede de Ensino Municipal de Educação. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a
aprovação das Indicações Legislativas de nº 556 a 560/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 549 e 564/21, de autoria
do Vereador Adriano Martins; 566 a 568; 570 a 574/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 539 e 540; 550 e 551;
e 565/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; 543 a 546; e 569/21, de autoria do Vereador Luis de Souza
Teixeira; 552/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 541 e 542/21, de autoria do Vereador Raphael Branco.
Encerrada a Ordem do Dia e havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Francisco
Bulhões. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte 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 oito 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 seis de abril de dois mil e vinte e um. GFC.

Ata nº 12/21

Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos oito 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 Raphael
Branco dos Santos que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e sete
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Raphael Branco dos
Santos 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 11 da Sessão Ordinária realizada no dia seis 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 182/21 de protocolo nº 627/21 que encaminha o Projeto
de Lei que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 506.201,55 para o Fundo Municipal de Assistência
Social; Ofício GP nº 181/21 de protocolo nº 628/21 que encaminha o Projeto de Lei que requer a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 90.000,00 para a Secretaria Municipal de Educação; Ofício GP nº 178/21 de protocolo nº
629/21 que encaminha o Projeto de Lei que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 287.000,00 para
a Secretaria Municipal de Agricultura; Ofício GP nº 183/21 de protocolo nº 633/21 que encaminha cópia de Decretos
Legislativos provenientes de recursos do Estado e da União destinados ao combate ao Covid-19; o Projeto de Lei nº
617/21 de autoria da Vereadora Adriana Nardy, que cria o Programa de Aprendizagem “Aprendendo Pelo Olhar”; as
Indicações Legislativas nº 630 e 631/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 632, e 634 a 636/21, de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho; e as Moções de Aplausos de nº 637/21 ao Sr. Maxmiller Pinheiro de Souza; nº 638/21 ao Sr.
Amilton Conceição Soares; nº 639/21 ao Sr. Genito Freitas; nº 640/21 ao Sr. Valter Conceição Ribeiro; nº 641/21 ao Sr. Lair
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Porto da Silva; nº 642/21 ao Sr. Devanir Honório Sampaio, todas de autoria do Vereador Francisco Bulhões. A seguir,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Limas Bulhões que iniciou
cumprimentando a todos. Agradeceu a Secretaria de Obras pelo serviço que vem sendo realizado nas comunidades de
Palmital, São Lourenço e adjacências, confiando no término dos serviços necessários nestas localidades. Ressaltou a falta
de ação na Estrada do Quicés, assim como na Estrada do 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. Relatou
lamentavelmente o fechamento da empresa Venturini, cuja mesma soma economicamente para o Município por empregar
muitos munícipes. Finalizou pontuando a necessidade de uma atenção maior as empresas do nosso Município, que vem
sofrendo crises diante o cenário atual, pedindo então um incentivo maior por parte do Poder Executivo para que não
fechem suas portas. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou
desejando boa noite a todos. Ressaltou que diante o cenário atual que estamos vivenciando, o comércio, que não só em
nosso Município, mas em todo o país, vem sofrendo quedas. Relatou a procura ao Deputado Eurico Júnior para que
estivesse intervindo junto ao Estado, em busca de uma isenção de imposto Estadual ou até mesmo Federal, para que a
empresa Venturini não estivesse deixando o Município, bem como o Estado, pois a mesma atua em todo o Estado do Rio
de Janeiro. Mencionou uma Indicação Legislativa de sua autoria, solicitando que sejam feitas pistas de Skate no Município,
para assim trazer segurança para os jovens que praticam esse esporte. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem
do Dia com a aprovação em turno único do pedido de licença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal pelo prazo de trinta dias, na
forma do Item V do Artigo 82 da Lei Orgânica Municipal; em primeiro turno o Projeto de Lei nº 431/21 de autoria do
Vereador Francisco Bulhões que cria a obrigatoriedade de publicação de lista de espera de cirurgias e exames complementares
dos pacientes do SUS do Município; em primeiro turno o Projeto de Lei nº 394/21 de autoria do Vereador Raphael Branco
que denomina Quadra Poliesportiva Pedro Andrade da Silva, na localidade da Floresta; em primeiro turno o Projeto de Lei
nº 446/21 de autoria do Vereador Adriano Martins que denomina Servidão Waldomiro de Azevedo, no bairro de Águas
Claras; em primeiro turno os projetos de Resolução nº 84 e 90/21, que foram unificados e que requerem a criação de duas
novas comissões permanentes na estrutura da Câmara Municipal; as Indicações Legislativas nº 575, e 614 a 616/21, de
autoria da Vereadora Adriana Nardy; 593; 596 a 601/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 602 a 612/21, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões; 613/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; 625 e 626/21, de autoria do
Vereador Luis de Souza Teixeira; 577 e 578/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; 576; 618; 621 e 622/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; e 589 a 593/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e havendo
orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a lista de inscritos
para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta 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 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 oito de abril de dois mil e vinte e um. GFC.


