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Ata nº 33/21

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária do Primeiro Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e nove 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 e Raphael Branco dos Santos, e havendo
número legal às dezessete horas e trintas 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 de nº 32 da Sessão
Ordinária realizada no dia vinte e quatro 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 320/21, de
protocolo nº 921/21 que encaminha informações em atenção ao
Requerimento de Informações nº 865/21, da Vereadora Daniela de
Carvalho; Ofício SMPG nº 062/21, de protocolo nº 925/21 que
encaminha informações em atenção ao Ofício nº 004/21, do Vereador
Marcos Machado; os Requerimentos de Informações nºs 923 e
924/21, ambos de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; as
Indicações Legislativas nºs 915/21, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho, 927/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; 919/21,
de autoria do Vereador Marcos Machado; e 920/21, de autoria do
Vereador Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 917/21, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho, a Sra. Andreza Vieira da Fonseca;
a Moção de Aplausos nº 918/21, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho, ao Sr. Thiago Garcia; e o Ofício de protocolo nº 916/21, do
Sr. Sebastião Evangelista, encaminhando planilha econômica
financeira da Viação Progresso – São José. A seguir, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a
Vereadora Adriana Nardy que iniciou desejando boa noite a todos.
Mencionou o retorno previsto das aulas presenciais na Rede
Municipal de Ensino para o dia três de Agosto, pontuando que o
mesmo será feito de forma segura, com muito cuidado e cautela.
Parabenizou e agradeceu seus colegas de trabalho, os professores,
pelo esforço, dedicação e incrível trabalho realizado em todo esse
período de pandemia feito de forma remota, cujo mesmo contou com
muitas mudanças e novidades. Destacou ainda que foi um trabalho
árduo, cansativo e exaustivo, muito maior do que em sala de aula,
visto que eram preparações de aulas e trabalhos realizados de formas
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diferentes, com hora para iniciar, mas não para acabar. Pontou também os pais, que viraram professores nesse momento,
parabenizando-os por todo esforço. Finalizou registrando sua alegria pelo possível retorno, e acreditando que o mesmo
acontecerá de forma que garanta a segurança de todos os envolvidos, mencionando sua saudade pelo dia a dia com
alunos e colegas de trabalho. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a
votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 670/21, LDO 2022 com diversas emendas propostas pelos Srs. Vereadores;
em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 451/21, que altera a redação dos artigos 255, 275 e 281 da Lei Complementar
nº 47 de 2013; em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 866B/21, que denomina logradouro público na localidade
de Vila do Pião, Rua das Palmeiras; em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 866C/21, que denomina logradouro
público na localidade de Vila do Pião, Rua da Alegria; em primeiro e segundo turnos 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;
em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 901/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, que prioriza o atendimento
nas filas dos estabelecimentos de atendimento ao público aos pais e responsáveis por pessoas com Transtorno de
Espectro Autista; os requerimentos de Informações nºs 923 e 924/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; as
Indicações Legislativas nºs 915/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 927/21, de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat; 919/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 920/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a
Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Francisco
Bulhões e Marcos Machado. Encerrada a lista de inscritos, às dezoito horas e quatorze minutos o Sr. Presidente deu por
encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia três de
agosto, às dezessete horas e trinta minutos, quando a Câmara Municipal estará retornando do Recesso Parlamentar, ou
antes por ocasião de uma convocação extraordinária. 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 nove de junho de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata Extraordinária nº 04/21

Ata da Quarta Reunião Extraordinária 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 julho 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, e havendo número legal, às dezesseis horas e treze minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, 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, 2ª Secretária fizesse a leitura da Ata de nº 33, da Sessão
Ordinária realizada no dia vinte e nove 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 solicitou que o Vereador Raphael Branco, 1º Secretário ad-
hoc fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual
constava o Projeto de Lei nº 930, encaminhado através do Ofício GP nº 322/21, que denomina Estação de Tratamento de
Água Engenheiro Roosevelt Brasil Fonseca; Projeto de Lei nº 977, encaminhado através do Ofício GP nº 362/21, que requer
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.750.000,00 (Fundo Municipal de Saúde); Projeto de Lei nº 982,
encaminhado através do Ofício GP nº 369/21, que requer abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
207.967,88 para o Programa de Alimentação Escolar; Projeto de Lei nº 983, encaminhado através do Ofício GP nº 371/21, que
requer abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.117.670,53 para construção da nova sede da Escola
Municipal Cardeal Dom Sebastião Leme; Projeto de Lei nº 984, encaminhado através do Ofício GP nº 372/21, que requer
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.401.000,00 para pagamento de pessoal civil, encargos e
encargos patronais de diversas secretarias municipais; Ofício GP nº 328/21, de protocolo nº 929/21, que informa o
encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 327/21, de protocolo nº 931/21, que
encaminha informações em atenção ao Ofício nº 222/21, da Ouvidoria do Legislativo; Ofício GP nº 330/21, de protocolo nº
932/21, que solicita a disponibilização de espaço físico para apresentação do novo Sistema de Trânsito; Ofício GP nº
333/21, de protocolo nº 945/21, que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício
GP nº 339/21, de protocolo nº 954/21, que informa a indisponibilidade de cessão de servidor técnico engenharia/arquitetura
para obra estrutural na Câmara; Ofício GP nº 341/21, de protocolo nº 957/21, que encaminha informações referente aos
Ofício nº 01/21 de autoria dos vereadores Marcos Machado e Raphael Branco referentes a vacinação do Covid-19; Ofício
GP nº 342/21, de protocolo nº 958/21, que informa a disponibilização de insumos para medição diária de taxa glicêmica;
Ofício GP nº 345/21, de protocolo nº 959/21, referente a indicação legislativa da Vereadora Jaqueline Hiat referente a
inclusão na vacinação do Covid-19; Ofício GP nº 346/21, de protocolo nº 960/21, referente a indicação legislativa da
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Vereadora Daniela de Carvalho referente a inclusão vacinação do Covid-19; Ofício GP nº 355/21, de protocolo nº 965/21,
que encaminha informações em atenção ao Requerimento de Informações nº 923/21 de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho; Ofício GP nº 356/21, de protocolo nº 966/21, que encaminha informações em atenção ao Requerimento de
Informações nº 924/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº 361/21, de protocolo nº 973/21, que requer
a observância do disposto no Regimento Interno com referência a Ofício da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº
366/21, de protocolo nº 974/21, que solicita alteração da redação de artigo no Projeto de Lei nº 866D/21 que denomina a Rua
da Bica na localidade de Volta do Pião; Ofício GP nº 367/21, de protocolo nº 975/21, que informa a indisponibilidade de
cessão de técnico engenharia para realização obra de reparo estrutural; Ofício GP nº 368/21, de protocolo nº 976/21, que
encaminha o número de telefone, e-mail e nome de contato com representante da Safra Geotecnologia; Ofício GP nº 370/21,
de protocolo nº 978/21, que encaminha manifestações da Procuradoria Geral do Município referente a indicação legislativa
nº 329/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício GP nº 373/21, de protocolo nº 981/21, que convoca Sessão
Extraordinária para análise dos projetos de Lei de nºs 977/21, 982/21, 983/21 e 984/21; o Projeto de Lei nº 946/21 de autoria
do Vereador Marcos Machado que denomina o PSF Centro como Geuza Vieira Tedesco; Projeto de Lei nº 948/21 de autoria
do Vereador Marcos Machado que denomina o PSF Barrinha como João Baptista Bulhões; Projeto de Lei nº 949/21 de
autoria do Vereador Marcos Machado que denomina o PSF Pouso Alegre como Regina Célia Marchiori Martins; Projeto de
Lei nº 950/21 de autoria do Vereador Marcos Machado que denomina o PSF São Lourenço como Maria de Fátima Teixeira
de Oliveira; Projeto de Lei nº 951/21 de autoria do Vereador Marcos Machado que denomina o PSF Jaguara como Daniel
Marques Pereira; Projeto de Lei nº 980/21 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que proíbe a instalação de postes
em calçadas com largura inferior a um um metro e meio; o Requerimento de Informações nº 994/21, de autoria da Comissão
de Urbanismo, Infraestrutura e Segurança Pública; o Requerimento de Informações nº 1.003/21, de autoria da Comissão de
Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; o Requerimento de Informações nº 1.004/21, de autoria da Comissão de
Urbanismo, Infraestrutura e Segurança Pública; o Requerimento de Informações nº 1.005/21, de autoria da Comissão de
Urbanismo, Infraestrutura e Segurança Pública; o Requerimento de Informações nº 928/21, de autoria do Vereador Adriano
Martins; o Requerimento de Informações nº 936/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; as Indicações Legislativas
nºs 989 e 990/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 968; e 987 e 988/21; e 997/21, de autoria do Vereador Adriano
Martins; nº 933; 942 e 943; 967; 969 e 970; 991 a 993; e 998 a 1000/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 955
e 956/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; nº 937 a 941/21; 971 e 972/21; e 979/21, de autoria do Vereador Raphael
Branco; e as Moções de Aplausos nº 985/21, de autoria do Vereador Adriano Martins, ao Sr. Jorge Luiz da Costa Moreira,
e nº 986/21, de autoria do Vereador Adriano Martins, ao Sr. Marcelo da Silva Oliveira. Encerrada a leitura do Expediente, não
havendo oradores inscrito para as Falas no Expediente, Ordem do Dia e oradores inscritos para as Explicações Pessoais,
às dezesseis horas e vinte e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, convocando os Vereadores para a
próxima reunião extraordinária, na forma do inciso 3 do art. 62 do Regimento Interno, para esta mesma data às dezesseis
horas e quarenta minutos, 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 e sete
de julho de dois mil e vinte e um. GFC.

Ata Extraordinária nº 05/21

Ata da Quinta Reunião Extraordinária 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 julho 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, e havendo número legal, às dezesseis horas e quarenta minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Daniela de Carvalho para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente informou a todos que as atas de nº 4 e 5 referentes às sessões extraordinárias que estão realizadas
neste dia serão lidas e votadas na primeira sessão ordinária após o retorno do recesso. Em seguida, não havendo oradores
inscritos para as Explicação Pessoais passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro e segundo turno dos projetos
de Lei nºs 977, que requer abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.750.000,00; nº 982, que requer abertura
de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 207.967,88; e nº 984, que requer abertura de Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 1.401.000,00. O projeto de Lei nº 983, que requer abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
3.117.670,53, após manifestações de dúvidas com relação a aplicação dos recursos solicitados, por parte dos Srs. Vereadores,
foi submetido ao Plenário e de forma unânime foi aprovada a sua retirada da pauta da Ordem do Dia, e deliberada a
convocação do gestor da Pasta para a promoção de maiores esclarecimentos. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores
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inscritos para as Explicações Pessoais usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves. Encerrada a lista de inscritos, às
dezessete horas e vinte e sete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, convocando os Vereadores para a
próxima reunião ordinária, na forma do inciso 3 do art. 62 do Regimento Interno, a ser realizada no dia três de agosto de dois
mil e vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, quando a Câmara Municipal estará retornando do recesso parlamentar,
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 e sete de julho de dois mil e
vinte e um. GFC.


