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Ata nº 27/21

Ata da Vigésima Sétima 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 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, 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, o Sr. Presidente
fez 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 26 da Sessão Ordinária realizada no dia primeiro 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 295/21,
de protocolo nº 862/21 que notifica o vereador Raphael Branco
sobre denominação de logradouro no Brucussú; Ofício GP nº
299/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 866/21 que pretende
denominar quatro logradouros públicos na localidade do Pião;
Ofício GP nº 297/21, de protocolo nº 872/21 que encaminha
informações em atenção ao requerimento nº 21/21 do Vereador
Raphael Branco; Ofício GP nº 298/21, de protocolo nº 873/21 que
encaminha informações em atenção ao requerimento nº 768/21 do
Vereador Marcos Machado; Ofício GP nº 296/21, de protocolo nº
874/21 que requer a indicação de membro para integrar uma Comissão
Especial referente inscritos para cessão de unidades habitacionais;
o Requerimento de Informações nº 865/21, de autoria da Vereadora
Daniela de Carvalho; as Indicações Legislativas nº 867 e 871/21, de
autoria do Vereador Adriano Martins, nº 863 e 864/21; e 876 a
879/21; e 883/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº
881 e 882/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; a Moção de
Aplausos nº 875/21, ao Sr. Marcelo Antunes, a Moção de Aplausos
nº 884/21, ao Sr. Fabrício Porto Andriolo Machado, ambas de autoria
do Vereador Raphael Branco; e o Requerimento nº 880/21, de autoria
do Sr. Charles de Aguiar Muniz. A seguir, não havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a aprovação das Indicações Legislativas nº 857 e 858/21, de autoria
do Vereador Adriano Martins; nº 850 e 851/21; e 859/21, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho; e nº 855 e 856/21, de autoria da
Vereadora Jaqueline Hiat. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezessete horas
e cinquenta minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
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agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dez de junho, às dezessete
horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei nºs nº 691/21, 789/21 e 843/21, 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 oito de junho de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 28/21

Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos dez 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, 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 quarenta e seis minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente 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 27 da Sessão Ordinária realizada no dia oito 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 Projeto de Lei nº 888/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões que institui a Semana de
Conscientização e Combate ao Feminicídio e Violência a Mulher. 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 nº 843/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado que determina o atendimento prioritário a pessoas com Síndrome de Down e Transtorno do
Espectro Autista na marcação de consultas e exames, nº 789/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves que institui a
Política Municipal de Conscientização sobre a Endometriose; o Requerimento de Informações nº 865/21, de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas nº 867 e 871/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; nº
863 e 864/21; e 876 a 879/21; e 883/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e nº 881 e 882/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos, usou as Explicações Pessoais o Vereador
Francisco Bulhões. Encerrada a lista de inscritos, às dezoito horas 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 quinze de junho, às
dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno os projetos de Lei nºs 789/21 e
843/21, 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 dez de junho de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 29/21

Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos quinze 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, Luis de Souza
Teixeira e Marcelo Rabello Neves, e havendo número legal às dezessete horas e trinta e oito 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
28 da Sessão Ordinária realizada no dia dez 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 305/21, de protocolo nº 889/21 que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores
competentes; o Projeto de Lei nº 894/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy, Jaqueline Hiat e Luis de Souza Teixeira
que concede reconhecimento de Utilidade Pública a SOS Caninos Amor de 4 Patas; 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. 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 nº 843/21, de autoria do Vereador Marcos Machado que determina o atendimento prioritário a pessoas com
Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista na marcação de consultas e exames, e nº 789/21, de autoria do
Vereador Marcelo Neves que institui a Política Municipal de Conscientização sobre a Endometriose. Encerrada a Ordem do
Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezessete horas e cinquenta minutos o Sr. Presidente
deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia
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dezessete de junho, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em primeiro turno os projetos de
Lei nºs 691/21, 866A/21 e 866D/21, 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 quinze de junho de dois
mil e vinte e um. GLCO.


