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Ata nº 58/21

Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves
Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela de Carvalho da Silva,
Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Raphael Branco
dos Santos, e havendo número legal às dezessete horas e quarenta e
três minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Vereador Luis de Souza
Teixeira 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 nº 57 da Sessão Ordinária realizada no dia nove de novembro
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, 1º Secretário que fizesse a
leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº
601/21 que encaminha o Projeto de Lei nº 1.379/21 que institui o
Programa de Crédito Educativo Municipal para estudantes de
Medicina; Projeto de Lei nº 1.377/21, de autoria do Vereador Marcos
Machado que institui o feriado municipal Dia de São Sebastião – 20
de janeiro; Projeto de Resolução nº 1.383/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins que concede título honorífico ao Sr. Wesley dos
Santos Fontes; Projeto de Resolução nº 1.384/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins, que concede título honorífico ao Sr.
G u t e m b e r g  R e i s  d e  O l i v e i r a ;  R e q u e r i m e n t o  d e
Informações nº  1.374/21, de autoria da Comissão Permanente de
Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; Moção de Pesar nº
1.375/21, de autoria dos Srs. Vereadores, aos familiares do Sr. Sergio
Andrade de Carvalho; Moção de Aplausos nº 1.376/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins, ao Sr. Mateus Rezende Alves; Moção de
Aplausos nº 1.380/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy e
Raphael Branco, ao Sr. José Adilson Gonçalves Priori; Moção de
Aplausos nº 1.381/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy e
Raphael Branco, a Sra. Lea Velasco da Silva; Moção de Aplausos nº
1.382/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy e Raphael Branco,
a Sra. Neuza Andriolo Machado; e o Requerimento nº 1.378/21, do Sr.
Sebastião Célio Ferreira, requerendo a utilização da Tribuna Livre. A
seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente usou a
Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou cumprimentando a
todos, em especial ao Sebastião Célio Ferreira, ao ex-vereador Lucas
Rabello, a Associação SOS Amor de Quatro Patas, ao Josias Gonçalves
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e aos demais servidores presentes nesta Casa Legislativa. Registrou sua gratidão e homenagem a Eduarda Carin, cuja
mesma será condecorada e homenageada no dia 15 de dezembro ao título de Cidadã Benemérita, e também prestou sua
homenagem a toda a Associação SOS Amor de Quatro Patas, ressaltando o quanto a cidade ganha com suas belíssimas
atitudes. Relatou que no dia sete de novembro, completou um ano das atividades que eram exigidas pelo cumprimento do
regimento para que a Associação fosse reconhecida, e que por uma iniciativa do Presidente desta Casa, juntamente com
ela e os Vereadores Jaqueline Hiat e Luis de Souza, propuseram o Projeto que reconhece como Utilidade Pública a
Associação para que a mesma fosse legitimada, respeitada e valorizada. Finalizou dizendo que acompanha, apoia e
financia em busca de ajudar a Associação SOS Amor de Quatro Patas, pedindo ainda que continuem firme e que não
desanimem, pois a nossa cidade agradece muito. Inscrita para a Fala do Expediente usou a Tribuna a Vereadora Daniela de
Carvalho que cumprimentando a todos. Lamentou o falecimento do Doutor Sérgio de Carvalho, ressaltando o incrível ser
humano que era, a sua brilhante trajetória e o quanto o mesmo prestigiou e beneficiou nosso Município, destacando ainda
o quanto nossa cidade é privilegiada por ter sido escolhida por ele e por sua família. Registrou seu agradecimento e
homenagem a Associação SOS Amor de Quatro Patas em nome de toda a população de São José do Vale do Rio Preto pelo
brilhante trabalho em prol dos animais em situação vulnerável em nosso Município. Finalizou pedindo a conscientização
de todos, frisando que animais necessitam de proteção, amor e cuidado, e que se por algum motivo não puder fazer o
mesmo, peça ajuda. Em seguida, utilizou a Tribuna Livre o munícipe Sebastião Célio Ferreira que iniciou cumprimentando
a todos, em especial a todos os Vereadores presentes na Casa Legislativa. Registrou sua homenagem e gratidão ao Doutor
Sérgio de Carvalho, destacando o seu privilégio de conviver com o mesmo desde o ano de mil novecentos e setenta e três,
contando ainda parte da sua história e belíssima trajetória. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-
se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno dos Projetos de Lei de nºs 555/21, do Poder Executivo que altera o
Artigo 13 da Lei nº 1.802, de 2013; nº 1.085/21, da Vereadora Jaqueline Hiat que concede isenção de IPTU aos portadores
de doenças graves; nº 1.161/21, da Vereadora Daniela de Carvalho que dispõe sobre as diretrizes para as ações de
promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação, o fornecimento de absorventes
higiênicos; nº 1.187/21, da Vereadora Daniela de Carvalho que denomina logradouro público em Águas Claras – Rua Pedro
Andrade da Silva; e nº 1.322/21, do Poder Executivo autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar de R$
125.615,40; e as Indicações Legislativas de nºs 1.356/21, e 1.367 a 1.370/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e
nº 1.373/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e um minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dezesseis de novembro, às dezessete horas e
trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em 1º turno os Projetos de Lei de nºs 1.307/21 e 1.372/21, além de outros
projetos de Lei 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 onze de novembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 59/21

Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do
Sr. Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela de
Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, e
havendo número legal às dezessete horas e quarenta e sete 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 nº 58 da Sessão Ordinária
realizada no dia onze de novembro 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, 1º Secretário que fizesse a leitura
das matérias no Expediente do qual constavam o Projeto de Resolução nº 1.388/21, de autoria do Vereador Marcos
Machado que concede título honorífico a Sra. Tania Cristina Isidoro Pinto; Projeto de Resolução nº 1.389/21, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões que concede título honorífico a Sra. Jamel Salles de Souza Leite; Projeto de Resolução nº
1.393/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que concede título honorífico ao Sr. Braulher da Silva Lima; Projeto de
Resolução nº 1.394/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que concede título honorífico a Sra. Marcelly Marques
Ramos; as Indicações Legislativas de nºs 1.386 e 1.387/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; a Moção de
Aplausos nº 1.391/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, ao Sr. Joceleno Correa de Souza; a Moção de Aplausos nº
1.392/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, a Sra. Maria da Conceição Vasconcelos de Brito Souza; a Moção de
Aplausos nº 1.385/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, a Sra. Samara Ferreira Andrade; e a Moção de
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Aplausos nº 1.390/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, a Sra. Daniela Aparecida de Carvalho da Silva. A seguir,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou desejando
boa tarde a todos. Mencionou Moções de Aplausos de sua autoria juntamente com o Vereador Raphael Branco pelo dia do
diretor, registrando sua homenagem primeiramente a Léa Vellasco, que por estar debilitada por motivos de saúde não pôde
estar presente nesta Casa, contando um pouco da forte importância que a mesma teve em sua vida. Ressaltou seu carinho
e gratidão também a Neuza Machado, destacando a influência que a mesma teve sobre a vida de muitos alunos, enfatizando
ainda a pessoa bondosa e caridosa que sempre foi. Finalizou registrando também sua homenagem e gratidão ao José
Adilson Priori, frisando o quão é merecedor desta Moção de Aplausos, agradecendo ainda por todo apoio e suporte ao
longo desses anos na Educação de São José do Vale do Rio Preto. Inscrita para a Fala do Expediente usou a Tribuna a
Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos, em especial ao José Adilson, ressaltando a sua
responsabilidade, a sua coerência em tudo o que faz e o seu belíssimo trabalho como Secretário de Educação. Saudou
também a presença da Neuza Machado nesta Casa, relatando que a mesma marcou sua história e que por ela possui um
enorme carinho. Registrou uma Moção de Aplausos de sua autoria ao Dalmo Machado, destacando a sua bondade em
todos os seus atos, agradecendo o seu carinho por nosso Município e também por esta Casa Legislativa, no qual sempre
se faz presente trazendo palavras motivacionais. Finalizou acentuando sua Moção de Aplausos a Solange Paulino,
enfatizando a pessoa humilde e maravilhosa que é, o seu amor para com o próximo, e também o seu belíssimo trabalho e
brilhantes projetos executados na Secretaria de Cultura. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-
se a Ordem do Dia com a votação em primeiro turno dos Projetos de Lei de nºs 1.307/21, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho que estabelece a Lei Municipal de atenção a gagueira e a pessoa que gagueja; e nº 1.372/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado que institui o Dia de Nossa Senhora das Graças; os Projetos de Resolução de nºs 1.357/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco, que concede título de Cidadão Benemérito ao Sr. Ricardo Fernandes Pires; Projeto de
Resolução nº 1.366/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, que concede título de Cidadão Benemérito ao Sr. Josias
Laurindo; Projeto de Resolução nº 1.365/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, que concede título de Cidadã
Benemérita a Sra. Vanessa Quintas Ribeiro; Projeto de Resolução nº 1.383/21, de autoria do Vereador Adriano Martins, que
concede título honorífico ao Sr. Wesley dos Santos Fontes; Projeto de Resolução nº 1.384/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins, que concede título honorífico ao Sr. Gutemberg Reis de Oliveira; e o Requerimento de Informações nº
1.374/21, de autoria da Comissão Permanente de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Encerrada a Ordem do
Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e oito minutos o Sr. Presidente
deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia
dezoito de novembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em 2º turno os Projetos de Lei
de nºs 1.307/21 e 1.372/21, além de outros projetos de Lei 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 dezesseis de
novembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 60/21

Ata da Sexagésima 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 novembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira,
Daniela de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves
e Raphael Branco dos Santos, e havendo número legal às dezessete horas e cinquenta e seis 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 nº 59
da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de novembro 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, 1º Secretário
que fizesse a leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 602/21, de protocolo nº 1.395/21 que
informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 603/21, de protocolo nº
1.396/21 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 605/21, de
protocolo nº 1.397/21 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 1.294/21 do Vereador Marcos Machado;
Ofício GP nº 604/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 1.401/21 que solicita a abertura de Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 1.650.000,00 para a Secretaria Municipal de Obras; Ofício GP nº 606/21, de protocolo nº 1.402/21 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações nº 1.288/21 da Vereadora Daniela de Carvalho; o Projeto de Resolução nº
1.404/21, de autoria do Vereador Raphael Branco que concede título honorífico a Sra. Bárbara de Freitas Oliveira; a
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Indicação Legislativa nº 1.398/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; a Indicação Legislativa nº 1.399/21, de autoria do
Vereador Marcelo Neves; a Indicação Legislativa nº 1.400/21, de autoria Vereadores Marcos Machado, Adriana Nardy,
Jaqueline Hiat, Luis Teixeira e Raphael Branco; e a Moção de Pesar nº 1.403/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, aos
familiares do servidor Anderson de Souza de Carvalho. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente
usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou desejando boa noite a todos. Agradeceu ao Poder Executivo pelo
asfaltamento na Estrada que liga o bairro Palmeiras até o Íris, pela operação tapa buracos realizado na Estrada da Glória e
também pelo atendimento em uma indicação de sua autoria, cuja mesma solicitava um novo PSF para o bairro da Jaguara,
pontuando que é um dos maiores bairros da nossa cidade e que com isso necessita de um maior acolhimento. Finalizou
registrando seu sentimento de pesar a toda família do Anderson de Souza de Carvalho, ressaltando a enorme perda para
nosso Município como pessoa e como servidor público. Inscrita para a Fala do Expediente usou a Tribuna a Vereadora
Jaqueline Hiat que iniciou cumprimentando a todos. Reportou-se a fala do Vereador Marcelo Neves, agradecendo também
ao Poder Executivo pelo asfaltamento na estrada que liga o bairro Palmeiras ao Íris. Expressou seu sentimento de pesar pela
perda de uma amiga pessoal e também pelo Anderson de Souza, servidor público de nosso Município. Finalizou
mencionando uma Moção de Aplausos de sua autoria ao Joceleno Correia de Souza, parabenizando o mesmo pelo dia do
empreendedor, destacando sua a garra e a sua humildade. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-
se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno o Projeto de Lei de nº 1.372/21, de autoria do Vereador Marcos
Machado que institui o Dia de Nossa Senhora das Graças; os Projetos de Resolução de nºs 1.388/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado que concede título honorífico a Sra. Tania Cristina Isidoro Pinto; nº 1.389/21, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões que concede título honorífico a Sra. Jamel Salles de Souza Leite; nº 1.393/21, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy que concede título honorífico ao Sr. Braulher da Silva Lima; nº 1.394/21, de autoria da Vereadora
Adriana Nardy que concede título honorífico a Sra. Marcelly Marques Ramos; e as Indicações Legislativas de nºs 1.386 e
1.387/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e oito 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 três de novembro, às dezessete horas
e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno e Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº
068F/19, que trata do Código de Posturas do Município, parte integrante do Plano Diretor Municipal, além de outros
projetos de Lei 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 dezoito de novembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 61/21

Ata da Sexagésima Primeira 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 novembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do
Sr. Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano
Martins de Oliveira, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael
Branco dos Santos, e havendo número legal às dezessete horas e cinquenta e seis minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Vereador Luis de Souza Teixeira 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 nº 60 da
Sessão Ordinária realizada no dia dezoito de novembro 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, 1º Secretário que
fizesse a leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 607/21, que encaminha o Projeto de Lei
Complementar nº 1.405/21, que altera a Lei Complementar nº 46 criando 10 cargos de auxiliar de creche, e inclui alínea no Art.
265 da Lei Complementar nº 47; o Projeto de Lei nº 1.421/21, de autoria do Vereador Adriano Martins que autoriza o
Município a erigir um busto em homenagem ao Monsenhor Sérgio Guimarães na Praça João Werneck; o Projeto de
Resolução nº 1.415/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, que concede título honorífico a Sra. Ana Cecília Loretti
Marques de Lima; o Projeto de Resolução nº 1.417/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, que concede título honorífico
a Sra. Evanilda Lopes Teixeira Branco; o Projeto de Resolução nº 1.418/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat Dias, que
concede título honorífico a Sra. Sandra Regina Ramos de Souza; o Projeto de Resolução nº 1.419/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins, que concede título honorífico ao Sr. Rosenverg Reis de Oliveira; o Projeto de Resolução nº 1.420/21, de
autoria do Vereador Adriano Martins, que concede título honorífico ao Sr. Valdeir Cairo Baltazar; o Requerimento de
Informações nº 1.410/21, de autoria da Comissão de Educação, Cultura e Juventude; a Solicitação nº 1.411/21, de autoria da
Comissão de Educação, Cultura e Juventude; as Indicações Legislativas nºs 1.406 e 1.407/21, de autoria do Vereador
Francisco Bulhões, nºs 1.408 e 1.412/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy, Marcos Machado, Raphael Branco,
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Jaqueline Hiat e Luis de Souza Teixeira, nº 1.409/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nºs 1.413 e 1.414/21, de
autoria do Vereador Marcos Machado; e a Moção de Aplausos nº 1.416/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho,
ao Sr. Evandro de Souza. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia
com a votação em segundo turno e a Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 068F/19, de autoria do Poder
Executivo, que trata do Código de Posturas do Município, um dos projetos que integram o Plano Diretor Municipal; o
Requerimento de Informações nº 1.410/21, de autoria da Comissão de Educação, Cultura e Juventude; e as Indicações
Legislativas nº 1.398/21, de autoria do Vereador Raphael Branco, nº 1.399/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, e nº
1.400/21, autoria Vereadores Marcos Machado, Adriana Nardy, Jaqueline Hiat, Luis Teixeira e Raphael Branco. 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, e considerando que diversos vereadores
estarão em atividade parlamentar fora do Município no próximo dia 25, na ALERJ e no Município de Guapimirim, marcando
a próxima reunião ordinária para o próximo dia trinta de novembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na
Ordem do Dia em primeiro turno o Projeto de Lei nº 1.401/21, os projetos de Resolução que concedem título honorífico de
Cidadão e Cidadão Benemérito Riopretano, 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 três
de novembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 62/21

Ata da Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida
de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Raphael Branco dos Santos, e havendo número
legal às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, o Sr. Presidente convidou o Sr. Josias Gonçalves 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 nº 61 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte
e três de novembro 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, 1º Secretário que fizesse a leitura das matérias no
Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 610/21, de protocolo nº 1.424/21, que encaminha livros com as leis para
prosseguir a parceria para digitalização das Leis; Ofício GP nº 611/21, de protocolo nº 1.422/21, que informa encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 612/21, de protocolo nº 1.423/21, que encaminha alteração
na proposta orçamentária para 2022; Ofício GP nº 623/21, de protocolo nº 1.433/21, que informa encaminhamento de
indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 626/21, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº
1.448/21, altera a Lei Complementar nº 46 criando funções gratificadas de Chefe de Divisão de Fisioterapia, Chefe de
Divisão de Execução Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e Chefe de Divisão de Imunização; Ofício GP nº 627/21,
de protocolo nº 1.449/21, encaminha minuta da Emenda à Lei Orgânica Municipal alterando o Inciso II do Artigo 215; os
Projetos de Resolução nº 1.425/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, que concede título honorífico a Sra. Maria
da Aparecida Rocha dos Santos, nº 1.426/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, que concede título honorífico
ao Sr. Célio Figueiredo, nº 1.446/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, que concede título honorífico ao Sr. Eurico
Pinheiro Bernardes Júnior, nº 1.447/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, que concede título honorífico ao Sr.
Maximiliano da Silva Ismael; as Indicações Legislativas nº 1.427/21, de autoria do Vereador Raphael Branco, nº 1.435/21, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões, nºs 1.428, 1.436 a 1.440, e 1.442/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; a
Moção de Aplausos nº 1.443/21, de autoria do Vereador Marcos Machado, ao jovem Thiago de Oliveira Pires; o Ofício nº
040/21 do SINSERVALE, de protocolo nº 1.441/21, à Comissão de Educação, Cultura e Juventude (informa dificuldades de
ter acesso aos autos do processo de prestação de contas do FUNDEB); e Ofício nº 042/21 do SINSERVALE, de protocolo
nº 1.445/21, que requer a elaboração de projeto de Lei de valorização dos profissionais da educação básica e da psicologia
e de serviço social. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a
votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.401/21 que requer a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 1.650.000,00 ao orçamento da Secretaria de Obras; os Projetos de Resolução de nº 1.404/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco, que concede título honorífico a Sra. Bárbara de Freitas Oliveira, nº 1.415/21, de autoria do Vereador
Francisco Bulhões, que concede título honorífico a Sra. Ana Cecília Loretti Marques de Lima, nº 1.417/21, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy, que concede título honorífico a Sra. Evanilda Lopes Teixeira Branco, nº 1.418/21, de autoria da
Vereadora Jaqueline Hiat Dias, que concede título honorífico a Sra. Sandra Regina Ramos de Souza, nº 1.419/21, de autoria
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ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

do Vereador Adriano Martins, que concede título honorífico ao Sr. Rosenverg Reis de Oliveira, nº 1.420/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins, que concede título honorífico ao Sr. Valdeir Cairo Baltazar, nº 1.425/21, da Vereadora Daniela de
Carvalho, que concede título honorífico a Sra. Maria da Aparecida Rocha dos Santos, nº 1.426/21, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho, título honorífico ao Sr. Célio Figueiredo, nº 1.446/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, que
concede título honorífico ao Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Júnior, e nº 1.447/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, que
concede título honorífico ao Sr. Maximiliano da Silva Ismael; e as Indicações Legislativas nºs 1.406 e 1.407/21, de autoria
do Vereador Francisco Bulhões, nºs 1.408 e 1.412/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy, Marcos Machado, Raphael
Branco, Jaqueline Hiat e Luis de Souza Teixeira, nº 1.409/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 1.413 e
1.414/21, de autoria do Vereador Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dois de dezembro, às dezessete horas e trinta
minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno o Projeto de Lei nº 1.401/21; em primeiro turno o Projeto de
Lei nº 1.359/21; os projetos de Resolução que concedem título honorífico de Cidadão e Cidadão Benemérito Riopretano,
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 trinta de novembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto torna público o resultado
do julgamento de licitação, conforme segue:

LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 005/2021.
UNIDADE: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.
PROCESSO: 1.291/2021.
OBJETO: Aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário.
VENCEDORES:
INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA vencedor do item 1 - Impressora EcoTank, Jato de Tinta, Wi-Fi, 110V, no
valor de R$ 3.216,17 (três mil, duzentos e dezesseis reais e dezessete centavos) por unidade;

QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI vencedor dos itens 2 - Monitor LED 21.5´, Full HD, IPS, HDMI/
DisplayPort, Altura Ajustável, no valor de R$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais) unidade, e Item 3 - Computador
Intel Core i5 10400, RAM 8GB, SSD 256GB M.2, HD 1TB, Fonte 500W, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e
cinquenta reais) por unidade.
Os itens 4: DVR COM 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP; 5: Carro Plástico Para Limpeza Profissional Espremedor Balde
Duplo 34L; 6:  Aspirador de Pó Vertical 2000W 3L Potente 2 em 1 com Mangueira Extensora Flexível 127V, cor preto; 7:
Purificador/Esterilizador de ar de 110v, na cor cinza; 8: jogo de sofás 2 e 3 lugares e 9: Cadeira Presidente Giratória Braços
Tecido Preto, NÃO foram cotados.

Os Licitantes abriram mão de interposição de recursos, o processo será encaminhado a autoridade competente para
deliberação quanto a homologação e a adjudicação do objeto desta licitação, nos moldes do que dispõe o inciso VI, do
artigo 43, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de dezembro de 2021.

Michele Cabral Tavares
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 005/2021

Homologada e adjudicada a licitação realizada na modalidade de TOMADA DE PREÇO nº 005/2021, Processo
Administrativo nº 1.291/2021, onde foi considerada vencedora as empresas:
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OBJETO: Aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário.
VENCEDORA: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 18.298.520/0001-98.
VALOR DA PROPOSTA: vencedor do item 1 - Impressora EcoTank, Jato de Tinta, Wi-Fi, 110V, no valor de R$ 3.216,17
(três mil, duzentos e dezesseis reais e dezessete centavos) por unidade;
OBJETO: Aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário.
VENCEDORA: QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 06.210.076/0001-28;
VALOR DA PROPOSTA QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI vencedor dos itens 2 - Monitor LED
21.5´, Full HD, IPS, HDMI/DisplayPort, Altura Ajustável, no valor de R$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais) POR
unidade, e Item 3 - Computador Intel Core i5 10400, RAM 8GB, SSD 256GB M.2, HD 1TB, Fonte 500W, no valor de R$
6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) por unidade.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de dezembro de 2021.

Marcos Antônio Machado
Presidente

RESULTADO DE LICITAÇÃO
DESERTA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO nº 006/2021.
UNIDADE: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.
PROCESSO: 1.354/2021.
OBJETO: aquisição de 02 (dois) automóvel, “tipo sedan”, para cinco passageiros, com as especificações contidas na
TOMADA DE PREÇO UNITÁRIO.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, vem tornar público que
na data e hora marcada para o início do recebimento das documentações e propostas, cujo objeto é aquisição de 02 (dois)
automóvel, “tipo sedan”, para cinco passageiros, com as especificações contidas na TOMADA DE PREÇO, não compareceu
nenhum representante de empresas interessadas, assim sendo, foi declarada como DESERTA.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de dezembro de 2021.

Michele Cabral Tavares
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021

PROCESSO: Nº 1.354/2021
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, vem tornar público que
no dia 27 de dezembro de 2021, às 9h30min, realizará licitação por meio de TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a aquisição
de 2 (dois) veículo zero Km, conforme condições de fornecimento estabelecidos no edital, bem como seus anexos, a qual
está à disposição dos interessados na Diretoria de Administrativa desta Casa Legislativa, situada na Rua Antônio Coelho
Guerra, 55, Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, no horário compreendido entre 10:00 e 16:00 e no site https://
cmsjvrpreto.rj.gov.br/licitacoes. Dúvidas poderão ser dirimidas pelo tel. (24) 2224-7200 com Michele Tavares, Giovane
Branco e/ou José Luis Gonçalves.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de dezembro de 2021.

Michele Cabral Tavares
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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