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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 10,
DE 08 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto no período que cita.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE
LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR

CONSIDERANDO o reconhecimento do estado de calamidade
pública pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020
e suas alterações posteriores, que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a dignidade
humana enquanto fundamento da República Federativa do Brasil,
nos termos do artigo 1º da CRFB/88;

CONSIDERANDO a Resolução SES nº 2004 de 18/03/2020, que
regulamenta as atividades ambulatoriais nas unidades de saúde
públicas, privadas e universitários com atendimento ambulatorial e
no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO os Decretos Estadual nº 47.540, de 24 de
março de 2021; e Municipal nº 3.303, de 31 de maio de 2021, que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do
coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência
em saúde e dá outras providências e as alterações posteriores;

CONSIDERANDO a divulgação de circulação de novas
variantes do coronavírus, vetor da COVID-19 e a necessidade da
precaução e evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as medidas para
o enfrentamento do coronavírus, vetor da COVID-19 no âmbito do
Município de São José do Vale do Rio Preto;

RESOLVE:
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Art. 1° – Suspender as atividades legislativas e administrativas do Poder Legislativo por 10 (dez) dias, a partir de 09 de
junho de 2021, que serão realizadas neste período de forma remota.

§1° – Ficam excetuados da suspensão as atividades do setor financeiro que sejam indispensáveis ao mínimo
funcionamento administrativo da Câmara Municipal bem como os procedimentos licitatórios anteriormente agendados.

§2° – O prazo de suspensão poderá ser prorrogado, conforme razão superveniente, por ato do Presidente da Casa,
amparado do Regimento Interno Cameral.

Art. 2° – Durante a suspensão de que trata este Ato, o Plenário poderá se reunir excepcionalmente, por convocação do
Presidente, para a deliberação de matérias que exijam o pronunciamento urgente do Poder Legislativo ou que possuam
elevada importância para o Município e seus cidadãos.

Art. 3° – A interrupção dos trabalhos legislativos será compensada, se necessária, com sessões extraordinárias.

Art. 4º – O atendimento do expediente cameral se dará exclusivamente ao público por via telefônica nos nºs (24) 2224-
7200, (24) 2224-1469 e (24) 2224-1036.

Art. 5º – Ficam suspensas as sessões legislativas presenciais pelo prazo estabelecido no artigo 1º deste Ato, podendo
ser este prazo prorrogado por igual ou mais período, enquanto se fizer necessário o combate a proliferação do COVID-19.

Parágrafo Único – Enquanto ficarem suspensas na forma presencial, no período determinado no artigo 1º deste Ato, as
sessões legislativas se darão por videoconferência às terças e quintas-feiras, com início às 17 (dezessete) horas e 30
(trinta) minutos.

Art. 6° – Os servidores e parlamentares poderão ser convocados em caráter extraordinário, quando necessário, para
garantirmos o pleno atendimento dos demais poderes, podendo ser realizado em sistema de plantão.

Art. 7° – Ao fim do prazo de suspensão das atividades, ficam mantidas as recomendações e protocolos previstos neste
Ato.

Art. 8° – Este Ato entre em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, em 08 de junho de 2021.

MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente da Câmara Municipal

Ata nº 21/21

Ata da Vigésima Primeira 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 maio 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, 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 pastor Marcos Pimentel, presidente da OMEVARP
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 20 da Sessão Ordinária realizada no dia seis de maio 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 o Ofício GP nº 246/21 de protocolo nº 774/21 que encaminha substitutivo ao
Projeto de Lei Complementar nº 451/21; Ofício GP nº 247/21 de protocolo nº 775/21 que informa encaminhamento de
indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 242/21 de protocolo nº 776/21 que informa encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; o Projeto de Lei nº 789/21 de autoria do Vereador Marcelo Neves, que
institui a política municipal de conscientização sobre a endometriose; e as Indicações Legislativas nº 778 a 781/21 de

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS
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autoria da Vereadora Adriana Nardy, nº 777/21; 782 a 784/21; e 790 a 793/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho;
nº 772/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e as Moções de Aplausos de autoria do Vereador Marcos Machado:
nº 785/21, aos servidores que atuaram no setor de Saúde do Município; nº 786/21, aos servidores públicos da Central do
COVID-19; nº 787/21, aos servidores públicos da Fundação Hospital Sta. Theresinha; e nº 788/21, aos servidores públicos
da Estratégia e Saúde da Família. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Marcos Machado que iniciou desejando boa noite a todos. Cumprimentou em especial a Coordenadora de
Atenção Básica Rosana, a Técnica de Enfermagem Delma, que estava representando o Corpo de Enfermagem da Fundação
Hospital Maternidade Santa Therezinha, as responsáveis pelo Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde,
Manoelina Aparecida e Lucinéia e a ex-vereadora Renilda Gonçalves. Destacou a importância do Doutor Eugênio e da
Dona Ana, pontuando que os mesmos foram idealizadores da Saúde em São José do Vale do Rio Preto, quando ainda era
Distrito de Petrópolis, e chamava-se APPMIA ou Hospitalzinho, citando que antes desse termo APPMIA se fazia presente
o Centro de Puericultura. Frisou que devemos muito respeito e gratidão a essa família, cujos mesmos atuaram de forma
brilhante e significativa não só na Saúde, mas em nosso Município como um todo, relatando também que parte do que
temos em nosso Município foi doado pelos mesmos. Mencionou o Dia da Enfermagem, homenageando a todos os que
exerceram e exercem esse papel tão importante, citando profissionais que contribuíram não só para nosso Município, mas
também para a sua formação pessoal. Relatou o grande orgulho que sente ao dizer que é Enfermeiro, frisando o seu zelo e
amor pela sua profissão. Registrou Moções de Aplausos de sua autoria aos servidores que atuaram no setor de Saúde do
Município, aos servidores da Central do COVID-19, aos servidores da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha
e aos servidores da Estratégia e Saúde da Família. Finalizou deixando uma frase que diz que quando você faz enfermagem,
você sabe que todos os dias você vai tocar uma vida ou uma vida vai tocar a sua. Inscrita para a Fala do Expediente, usou
a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou desejando boa noite a todos e em especial a sua mãe Renilda Gonçalves,
a sua irmã Sandra Gonçalves e ao seu cunhado Décio Bodaly, presentes nesta Casa. Relembrou uma Moção Aplausos de
sua autoria a sua mãe Renilda e a sua irmã Sandra pelo dia do Instrumentador Cirúrgico, citando-as também como parte da
enfermagem. Concordou com as palavras do Vereador Marcos Machado, destacando também o Setor de Imunização, cujo
mesmo é de suma importância ainda mais neste cenário atual. Destacou que é uma honra estar ocupando o cargo em que
sua mãe exercia, relatando que o mesmo carrega uma responsabilidade muito grande, mas que, com a graça de Deus, espera
responder a altura, realizando um bom trabalho juntamente com os demais colegas Vereadores. Homenageou o Vereador
Marcos Machado pelo Dia do Enfermeiro, assim como pelo cargo que ocupa nesta Casa Legislativa, cujo mesmo vem
desempenhando um papel brilhante e uma gestão democrática. Parabenizou e enfatizou o quanto os enfermeiros são
fundamentais e finalizou dizendo que diante o momento que estamos vivenciando é preciso ter fé e confiança que tudo
isso vai passar. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando
a todos e em especial saudou a presença da ex-vereadora Renilda Gonçalves nesta Casa, assim como os funcionários da
Saúde. Parabenizou o Vereador Marcos Machado pela lembrança em homenagear os profissionais da saúde, que em tudo
não medem esforços para estarem também na linha de frente neste cenário que estamos vivenciando. Pontou a necessidade
de uma reunião com a Secretária de Saúde, por meio de um convite ou até mesmo uma audiência pública, em busca de
compreender o porquê, em meio a um momento tão delicado, a maioria das Unidades de Saúde não estão com seus
atendimentos, principalmente médicos, de forma contínua. Mencionou que mediante a falta de atendimento nos PSFs, os
moradores se locomovem dos seus bairros ao Centro da Cidade, para atendimento clínico na Policlínica ou no Hospital,
causando assim aglomerações nestes locais e também no transporte público, gerando transtorno e um complicador em
relação à propagação do COVID-19. Agradeceu ao Poder Executivo e a Secretaria de Obras pelo trabalho que vem sendo
realizado no bairro da Barrinha, em especial, o asfaltamento na Rua Antônio Lima. Relatou também a espera para o
atendimento na Rua Gonçalves de Medeiros, que se encontra em péssimo estado. Citou um incidente ocorrido por causa
das chuvas em Dezembro do ano passado no bairro da Barrinha, na Estrada Silveira da Motta, onde uma parte da via se
perdeu e até o momento nada foi feito. Mencionou que obteve a informação que para sanar este problema, aconteceria uma
licitação em meados do mês de Abril, a qual já havia sido publicada no Diário Oficial, porém diante uma pesquisa minuciosa
até o final Abril, nada foi encontrado. Finalizou pontuando que estará novamente entrando em contato com o Secretário de
Planejamento para que possa entender quando aconteceu ou quando vai acontecer a licitação, para que as famílias
diretamente atendidas e transeuntes tenham uma resposta.  Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora
Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Desejou a todas as mães, um Feliz Dia das Mães. Registrou
sua homenagem ao Dia do Enfermeiro, destacando uma representação nesta Casa, o Vereador e também Enfermeiro
Marcos Machado, assim como tantos outros presentes nesta Casa Legislativa. Relatou uma Moção de Aplausos de sua
autoria já realizada aos Enfermeiros e Médicos responsáveis pelo Centro da COVID-19, destacando novamente a importância
dos mesmos e de todos os Enfermeiros do Município. Enfatizou o quão é importante o papel de um Enfermeiro, pontuando
que os mesmos se abdicam de um tempo em família para estarem cuidando daqueles que necessitam, com amor e zelo,
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tornando-se marcantes na vida de uma pessoa. Mencionou uma Indicação Legislativa de sua autoria, que solicita a
recuperação da Rua Antônio Botelho Filho, localizada no bairro da Floresta, cuja mesma se encontra abandonada e sem
condições de munícipes ou ciclistas transitarem. Finalizou pedindo uma atenção maior por parte do Poder Executivo para
que estejam tomando as devidas providências. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Raphael
Branco que iniciou cumprimentando a todos. Destacou todos os funcionários da Saúde presentes nesta Casa Legislativa,
parabenizando-os pelo Dia do Enfermeiro. Ressaltou três Projetos de Lei em votação em segundo turno no expediente do
dia, salientando que os mesmos têm por objetivo homenagear e também incentivar todos os públicos atendidos, destacando
que todos os Vereadores serão agraciados, podendo prestar sua homenagem desde que esteja enquadrado nos requisitos.
Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em primeiro turno do
Projeto de Lei nº 96/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, que institui o Dia Municipal de Conscientização da
Violência Contra os Idosos; em segundo turnos dos projetos de Resolução nºs 14/21, 16/21 e 19/21 de autoria do Vereador
Raphael Branco; o Requerimento de Informações nº 768/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e as Indicações
Legislativas nº 765 e 766/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº 767/21, de autoria do Vereador Marcos
Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e
cinquenta e três 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 maio, às 17h30,
quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno o Projeto de Lei nº 96/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, em
primeiro turno os projetos de Lei nº 663/21 e 725/21 de autoria da Vereadora Adriana Nardy, e nº 737/21, de autoria da
Vereadora Jaqueline Hiat 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 onze de maio de dois mil e vinte e
um. GLCO.

Ata nº 22/21

Ata da Vigésima Segunda 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 maio 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, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcelo
Rabello Neves, e havendo número legal às dez horas e treze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o pastor Renato Fabiano 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 21 da Sessão Ordinária realizada no dia
onze de maio 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 252/21 de protocolo nº
795/21 que informa encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 255/21 de protocolo
nº 798/21, referente ao Requerimento de Informações nº 643/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº
252/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 801/21 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 2.076.597,83 para o Fundo Municipal de Saúde; Ofício GP nº 258/21 de protocolo nº 802/21 que informa o
encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 260/21 de protocolo nº 803/21 que
encaminha resposta ao Ofício nº 152/21 referente ao Requerimento nº 415/21; Ofício GP nº 261/21 de protocolo nº 804/21,
referente ao Requerimento de Informações nº 668/21 do Vereador Adriano Martins; Ofício GP nº 270/21 de protocolo
nº 805/21, que requer indicação de representante para integrar a Comissão de instalação do SIAFIC; o Projeto de Lei nº
797/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, que institui a Semana Municipal do Ciclismo; as Indicações Legislativas
nº 793 e 794/21; 800/21; e 810 a 812/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 806 a 808/21 de autoria do Vereador
Marcos Machado; nº 799 e 813/21 de autoria do Vereador Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 796/21, de autoria do
Vereador Adriano Martins, a Sra. Julia Cristiny Olibano Ribeiro; e a Moção de Aplausos nº 809/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado, aos servidores do Ambulatório de Saúde Mental e CAPS. A seguir, não havendo oradores inscritos para
a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em segundo turno do Projeto de Lei nº 96/21, de autoria
do Vereador Marcelo Neves, que institui o Dia Municipal de Conscientização da Violência Contra os Idosos; em primeiro
turno dos projetos de Lei nº 663/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que cria o Projeto Lixeira no Poste; nº 725/21,
de autoria da Vereadora Adriana Nardy que altera o artigo 3º da Lei nº 2.268 que criou a Semana de Prevenção Gravidez na
Adolescência; e nº 737/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat que altera a Lei nº 1.969 e denomina a Clínica da Família
Eugênio Ruótulo Neto; e as Indicações Legislativas nºs 778 a 781/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 777/21;
782 a 784/21; e 790 a 793/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e nº 772/21, de autoria do Vereador Marcos
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Machado. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, através de vídeo conferência
falaram os Srs. Vereadores Francisco Bulhões, Jaqueline Hiat e Daniela de Carvalho. Encerrada a lista de inscritos para as
Explicações Pessoais, às dez horas e cinquenta e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo
a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia vinte de maio, às dez horas, quando estarão
na Ordem do Dia em segundo turno os projetos de Lei nº 663/21 e 725/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, e nº
737/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, 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 dezoito
de maio de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 23/21

Ata da Vigésima Terceira 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 maio 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, Francisco
Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, e havendo número legal às dez horas
e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Jaqueline
Hiat Dias 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 22 da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito de maio 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 272/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 815/21 que requer a abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 29.431,25 ao orçamento da Secretaria Municipal de Educação; a Indicação
Legislativa nº 818/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy, Daniela de Carvalho, Jaqueline Hiat e Marcos Machado;
Indicação Legislativa nº 816/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; Indicações Legislativas nº 814, 819 e 820/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco; e a Moção de Aplausos nº 817/21 de autoria do Vereador Marcos Machado, ao jovem
Diogo Augusto Pereira Neto. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do
Dia com a aprovação em segundo turno dos projetos de Lei nºs 663/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que cria o
Projeto Lixeira no Poste; nº 725/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que altera o artigo 3º da Lei nº 2.268 que criou
a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência; e nº 737/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat que altera a Lei
nº 1.969 e denomina a Clínica da Família Eugênio Ruótulo Neto; e as Indicações Legislativas nºs 793 e 794/21; 800/21; e 810
a 812/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 806 a 808/21 de autoria do Vereador Marcos Machado; e 799
e 813/21 de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dez horas e vinte e cinco 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 cinco de maio, às dezessete horas e
trinta minutos, 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 de maio
de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 24/21

Ata da Vigésima Quarta 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 maio 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,
Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco, e havendo
número legal às dezessete horas e quarenta 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 23 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte de maio
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 277/21, de protocolo nº 825/21 que
informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 278/21, de protocolo nº
826/21 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 184/21 (referente ao Projeto de Lei nº 477/20); Ofício GP nº
284/21, de protocolo nº 841/21, que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; o
Projeto de Lei nº 843/21, de autoria do Vereador Marcos Machado que determina o atendimento prioritário a pessoas com
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Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista na marcação de consultas e exames neurológicos, fonoaudiólogos,
terapêuticos e nutricionais; as Indicações Legislativas nº 821 e 822/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 828 a
831/21; 835/21; e 838 a 840/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 827/21, 836 e 837/21; e 842/21 de autoria do
Vereador Marcos Machado; e nº 833 e 834/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; as Moções de Aplausos de nº
823/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, a servidora Elisangela Alves Rodrigues; nº 824/21, de autoria da Vereadora
Jaqueline Hiat, aos médicos Sérgio Oest e Lívia Rezende Furtado; e nº 832/21, de autoria do Vereador Raphael Branco, a Sr.
Geferson Luiz Lima e Silva. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia
com a aprovação em primeiro turno dos projetos de Lei nºs 801/21, de autoria do Poder Executivo que requer autorização
para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.076.597,83; nº 815/21, de autoria do Poder Executivo que
requer autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 29.431,25; e nº 797/21, de autoria Vereadora
Daniela de Carvalho que institui a Semana Municipal do Ciclismo; as Indicações Legislativas nº 818/21, de autoria dos
Vereadores Adriana Nardy, Daniela de Carvalho, Jaqueline Hiat e Marcos Machado; nº 816/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado; e nº 814, 819 e 820/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais falaram os Vereadores Francisco Bulhões, Daniela de Carvalho, Marcos
Machado e Raphael Branco. Encerrada a lista de inscritos, às dezoito horas e treze 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
sete de maio, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno os projetos de Lei
nºs 801/21, 815/21 e 797/21, 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 cinco de maio de
dois mil e vinte e um. GLCO.


