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Ata nº 15/21

Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos vinte 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 de Carvalho da Silva, Jaqueline Hiat
Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves 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 o Vereador Raphael Branco para fazer a leitura do texto da
Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora
Jaqueline Hiat fizesse a leitura da Ata de nº 14 da Sessão Ordinária
realizada no dia quinze 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 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 204/21, de protocolo
nº 683/21 que informa encaminhamento de Indicações Legislativas
aos  se tores  competentes ;  Ofício GP nº 206/21, de protocolo
nº 688/21 que informa veto total ao Projeto de Lei nº 431/21 que
dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera
para cirurgias e exames complementares dos pacientes do SUS do
Município; Ofício GP nº 207/21, de protocolo nº 687/21 que informa
encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores
competentes; Ofício GP nº 197/21, de protocolo nº 690/21 que
encaminha a Prestação de Contas de Governo referente ao Exercício
Financeiro de 2020; Ofício GP nº 211/21, de protocolo nº 691/21 que
encaminha Projeto de Lei que altera as Leis Complementares nº 46 e
47, cria o cargo de Coordenador Pedagógico e abre nove vagas;
Requerimento nº 692/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho
que requer a saída da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e
Meio Ambiente; e as Indicações Legislativas nº 685 a 686/21, de
autoria do Vereador Adriano Martins; 681 a 682/21; e 689/21, de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 680/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; e 684/21, de autoria do Vereador Raphael
Branco. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do
Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a eleição dos vereadores
que irão integrar a Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente
e Defesa do Consumidor, criada através da Resolução nº 1.434, de
14 de abril último, fruto do desmembramento da Comissão
Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente em duas



ANO XII nº 2.188- 3ª-feira
01 de junho de 20212 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
http://www.cmsjvrpreto.rj.gov.br

comissões. Um a um os Srs. Vereadores foram convidados pela Vereadora Jaqueline Hiat a manifestarem seus votos de
forma oral, e ao final do encerramento da votação as Vereadoras Adriana Nardy e Jaqueline Hiat anunciaram os três
vereadores mais votados e eleitos: Adriano Martins, que recebeu 8 (oito) votos; Daniela de Carvalho, que recebeu 8 (oitos)
votos; e Jaqueline Hiat, que recebeu 8 (oito) votos. Os vereadores Luis de Souza, Marcelo Neves, Raphael Branco e
Adriana Nardy não foram votados. Em face do resultado apurado, o Sr. Presidente declarou eleitos e empossados para
integrarem a Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, na Sessão Legislativa Ordinária em
curso, os seguintes Srs. Vereadores: Adriano Martins, Daniela de Carvalho e Jaqueline Hiat. A seguir, o Sr. Presidente
informou aos membros da Comissão Permanente eleita que, na forma do art. 35 do Regimento Interno Cameral, a Comissão
deverá se reunir, sob a presidência do seu membro mais idoso, para a escolha de seu Presidente e Vice-Presidente,
providência que deverá ser tomada no prazo de 05 (cinco) dias. A seguir, dando sequência a Ordem do Dia foram aprovados
os seguintes projetos de Lei – em primeiro turno: nº 655/21, de autoria do Poder Executivo que reque a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 446.535.70 para o Fundo Municipal de Saúde; em segundo turnos: nº 581/21, de autoria
do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 486.356,22 referente ao
FUNDEB; nº 627/21, de autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 506.201,55 para o Fundo Municipal de Assistência Social; nº 628/21, de autoria do Poder Executivo que requer a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 90.000,00 para a Secretaria Municipal de Educação; nº 629/21, de
autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 287.000,00 para a Secretaria
Municipal de Agricultura; nº 363/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas concessionária dos serviços de energia elétrica de realizar o alinhamento e a retirada de fios inutilizados dos
postos de energia elétrica; e nº 617/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que institui o programa Aprendendo Pelo
Olhar; o Requerimento de Informações nº 668/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; e as Indicações Legislativas nº
669/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 674 a 678/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e 673/21, de
autoria do Vereador Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e quarenta 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 abril, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia os 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 vinte de abril
de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 16/21

Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e dois 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, 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 cincos minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida,
convidou o Vereador Francisco Bulhões 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 15 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte 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 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 as Indicações Legislativas nº
695/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 698 a 701/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 702 a 704/21,
de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; e 693, 694 e 696/21, de autoria do Vereador Marcos Machado. A seguir, havendo
orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a
todos. Registrou sua presença na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde esteve fazendo uma visita aos Gabinetes
do Deputado Marcos Vinícius e do Deputado Doutor Deodaldo. Frisou a importância deste encontro, visto que ambos são
atuantes em todo o Estado do Rio de Janeiro, e em especial o Marcos Vinícius, onde o mesmo possui um olhar especial para
com a Região Serrana. Pontuou que foi proposto um agendamento com o Poder Executivo para uma visita a cidade em
busca de entender as necessidades do Município. Parabenizou os Vereadores eleitos que irão compor as novas comissões,
desejando sucesso nesta caminhada. Agradeceu ao Poder Executivo e a Secretária de Obras pelo trabalho que vem sendo
realizado no bairro da Barrinha, assim como na Estrada Silveira da Motta, diante uma indicação de sua autoria que se refere
à colocação de tampas em bueiros. Mencionou a falta de respostas do Poder Executivo em relação a uma denúncia
realizada pela munícipe Thamires Garcia e demais moradores do bairro da Glória a esta Casa, a respeito de um terreno que
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vem causando transtornos naquela localidade. Solicitou ao Presidente desta Casa Legislativa para que pudesse estar
encaminhando um ofício aos responsáveis da Defesa Civil, da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria de Obras,
convidando-os a esta Casa para maiores esclarecimentos a respeito deste assunto, para que a população que reside neste
local tenha conhecimento do andamento do mesmo. Registrou sua tristeza em relação ao Projeto 431/21, de sua autoria,
que foi aprovado nesta Casa, porém vetado pelo Poder Executivo. O mesmo se refere à disponibilidade de uma publicação
de lista de espera para cirurgias e exames complementares dos pacientes do Sistema Único de Saúde, obtendo a justificativa
por parte da Procuradoria Geral, que este Projeto estaria contrariando um direito de privacidade. Mediante a isto, citou a Lei
Orgânica Municipal no seu Artigo 18 e a Carta Maior da Constituição Federal no seu Artigo 5°, inciso XXXIII, que diz que
todos têm direito a receber dos Órgãos Públicos informações de seu interesse particular, de seu interesse coletivo ou de
interesse geral. Frisou que este Projeto visa à igualdade e a dignidade perante os munícipes, para que cada um possa
acompanhar o andamento da solicitação desejada. Exemplificou um projeto semelhante elaborado no Rio Grande do Sul,
que também foi vetado pelo Poder Executivo, porém o Poder Legislativo derrubou o veto, sendo judicializado e constatado
que não há violação contra os pacientes. Deu ênfase comunicando que o Jurídico desta Casa irá reanalisar minuciosamente
o Projeto de Lei para verificar se existe alguma ilegalidade, para que dentro de um consenso jurídico juntamente com os
vereadores, possam derrubar o veto. Finalizou dizendo que se ainda assim o mesmo não for aprovado pelo Poder Executivo,
quem perde com isso é a população. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com
a aprovação das Indicações Legislativas nº 685 a 686/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 681 a 682/21; e 689/21,
de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 680/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 684/21, de autoria do
Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, 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 sete 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 dois de abril de dois
mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 17/21

Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e sete 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, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves 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. Dalmo Gonçalves Machado
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Jaqueline Hiat fizesse a
leitura da Ata de nº 16 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e dois 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 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 o Ofício GP nº 215/21 de protocolo nº 713/21 que encaminha informações
referente a Indicação Legislativa nº 456/21, de autoria da vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº 216/21 de protocolo
nº 714/21 que encaminha informações referente os ofício nº 03/21, do Vereador Marcos Machado referente a denominação
de logradouro público; Ofício GP nº 210/21 de protocolo nº 715/21 que encaminha informações referentes a Indicações
Legislativas dos Srs, Vereadores Adriana Nardy, Francisco Bulhões e Jaqueline Hiat; Projeto de Lei nº 725/21, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy que altera o Artigo 3º Lei nº 2.268 que institui a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência;
e as Indicações Legislativas de nºs 724/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 723/21, de autoria do Vereador Adriano
Martins; 705 a 711/21; 718 a 722/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 716 e 717/21, de autoria do Vereador
Francisco Bulhões; 726 e 727/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; e 712/21, de autoria do Vereador Marcos Machado.
A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que
iniciou desejando boa noite a todos. Registrou uma solicitação de sua autoria que foi atendida nesta Casa Legislativa,
onde a mesma convida os responsáveis da Defesa Civil, da Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente, para
maiores esclarecimentos a respeito de um terreno que vem causando transtornos no Bairro da Glória, para que a população
que reside neste local tenha conhecimento do andamento do mesmo e claro, para que haja um melhor entendimento do
assunto para que sejam tomadas as devidas providências. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Raphael Branco que iniciou cumprimentando a todos. Registrou sua presença na ALERJ, juntamente com amigos de
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Municípios vizinhos em busca de melhorias para o Município. Mencionou seu encontro com a Deputada Alana Passos e
pontuou a sua luta pela melhoria da Segurança Pública, citando um Programa chamado Bairro Seguro, onde já havia
solicitado ao Poder Executivo de uma forma diferente, mas que agora o Estado remodelou o projeto não causando ônus ao
Município, onde o mesmo irá arcar com todas as despesas, em prol da presença da polícia em locais específicos no
Município. Finalizou registrando sua alegria e parabenizando seus colegas Vereadores pelo empenho e dedicação em
buscar melhorias para nosso Município. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia
com a aprovação em segundo turno do Projeto de Lei nº 655/21 de autoria do Poder Executivo que requer autorização para
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 446.535.70 ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde; e as
Indicações Legislativas de nºs 695/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 698 a 701/21, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; 702 a 704/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; e 693, 694 e 696/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito
horas e vinte e dois 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 nove de abril, às
17h30, quando estarão na Ordem do Dia o projeto de Lei nº 436/21 e o veto total do Chefe do Executivo ao Projeto de Lei
nº 452/21, além de 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 vinte e sete de abril de dois mil e vinte e
um. GLCO.


