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Ata nº 30/21

Ata da Trigésima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a participação por vídeo conferência dos Vereadores
Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela
Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline
Hiat Dias e Luis de Souza Teixeira, e havendo número legal às
dezessete horas e quarenta e um minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Jaqueline Hiat 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 29 da Sessão Ordinária
realizada no dia quinze de junho de dois mil e vinte e um que, depois
de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva.
Logo após, o Sr. Presidente fez a leitura das matérias no Expediente
do qual constavam o Ofício GP nº 307/21, de protocolo nº 898/21 que
informa encaminhamento de indicações legislativas aos setores
competentes; o Projeto de Lei nº 900/21, de autoria das Vereadoras
Adriana Nardy e Jaqueline Hiat que institui o Programa Absorvendo
as Diferenças; Projeto de Lei nº 901/21, de autoria da Vereadora
Adriana Nardy que institui o atendimento prioritário nas filas dos
estabelecimentos aos pais e responsáveis por pessoas com
transtornos do Espectro Autista; as Indicações Legislativas nº 896 e
897/21, de autoria do Vereador Adriano Martins, e nº 895 e 902/21, de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e a Moção de Aplausos nº
899/21 de autoria do Vereador Adriano Martins, ao Sr. Guilherme
Gonçalves Portella. A seguir, não havendo oradores inscritos para a
Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em
primeiro turno do Projeto de Lei nº 866A/21, que denomina logradouro
público no Pião – Rua Vereador Ruy Ribeiro Rampini; do Projeto de
Lei nº 866B/21, que denomina logradouro público no Pião – Rua da
Bica; e Projeto de Lei nº 691/21, que altera as Leis Complementares nº
46 e 47 criando o cargo e nove vagas de Coordenador Pedagógico; e
as Indicações Legislativas nº 892 e 893/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins, e nº 890/21, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos
para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quinze minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de
todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia vinte
e dois de junho, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão
na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões
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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 dezessete de junho de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 31/21

Ata da Trigésima Primeira 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 junho do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação por vídeo conferência dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Jaqueline Hiat Dias e Marcelo Rabello Neves, e havendo número legal às dezessete
horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente
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 30 da Sessão Ordinária realizada no dia dezessete de junho de dois
mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
fez a leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 309/21, de protocolo nº 903/21 que encaminha
parecer da PGM sobre a revisão geral dos salários dos servidores públicos; Ofício GP nº 312/21, de protocolo nº 908/21 que
designa o servidor Gilson dos Santos Esteves em substituição ao servidor Ebenezer Maia Guedes como representante do
Executivo na Comissão Mista que analisa o Plano Diretor Municipal; o Projeto de Lei nº 906/21 de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho que dispõe sobre a proibição de exercício de cargo, emprego ou função pública de livre provimento
de pessoa condenada por violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso e mulher; as emendas ao
Projeto de Lei nº 670/21 (LDO 2022), de autoria dos Srs. Vereadores de protocolo nº 911/21; a Indicação Legislativa nº
904/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; a Moção de Aplausos nº 905/21, de autoria do Vereador Marcos Machado
ao Sr. Reginaldo da Cunha Gonçalves; e a Moção de Aplausos nº 907/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões ao Sr.
José Geraldo da Silva Caetano. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, não havendo número
legal para a Ordem do Dia, e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezessete horas e cinquenta
e seis minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião
ordinária para o próximo dia vinte e quatro de junho, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia
em primeiro turno o projeto de Lei nº 670/21 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022; em segundo turno o Projeto de Lei nº
691/21, que altera as Leis Complementares nº 46 e 47 criando o cargo e nove vagas de Coordenador Pedagógico; 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 vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um. GLCO.


