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ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 12,
de 29 de setembro de 2021.

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,

RESOLVE:

Art. 1º – Divulgar, em caráter provisório, o Relatório de
Gestão Fiscal da Câmara Municipal, relativo ao 2° Quadrimestre
de 2021 (referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de
2021), em cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar n°
101, de 2000.

Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, em 29 de setembro de 2021.

MARCOS  ANTONIO  MACHADO
Presidente da Câmara Municipal

MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente da Mesa Diretora

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Vice-Presidente da Mesa Diretora

FRANCISCO LIMA BULHÕES
1º Secretário da Mesa Diretora

ADRIANA GONÇALVES NARDY
2ª Secretária da Mesa Diretora

DANIELA APARECIDA DE
CARVALHO DA SILVA

Vereadora

JAQUELINE HIAT DIAS
Vereadora

LUIS DE SOUZA TEIXEIRA
Vereador

MARCELO RABELLO NEVES
Vereador

RAPHAEL BRANCO DOS SANTOS
Vereador

***********************************
Marcelo Fernando Ramos

Chefe de Gabinete da Presidência

Mª Rosiele Barboza de Melo
Assessora Especial da Presidência

Larissa Muniz de
Andrade Rodrigues

Diretora Geral

Michele Cabral Tavares
Diretora Financeira

Raquel Xavier de Carvalho Castro
Secretária de Gabinete

Glaudilene Lopes de
Carvalho de Oliveira

Assessora Parlamentar das Comissões

Elisangela Alves Rodrigues
Gilmara Ferreira Cordeiro

Renato F. Marques de Oliveira
Assessores Parlamentares I
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Ata nº 44/21

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos nove dias do mês de setembro 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 quarenta e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o pastor Jucimar Ramos 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 43 da Sessão
Ordinária realizada no dia dois de setembro 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 460/21, de protocolo nº 1.150/21 que encaminha
informações em atenção ao Requerimento nº 1.003/21 (Ofício nº 265/21); Ofício GP nº 456/21, de protocolo nº 1.151/21 que
informa encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 464/21, de protocolo nº
1.158/21 que informa encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; o Projeto de Lei nº 1.149/21, de
autoria do Poder Executivo encaminhado através do Ofício GP nº 461/21 que dispõe sobre a Instituição do Fundo Municipal
de Educação; o Projeto de Lei nº 1.156/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que institui a Semana Municipal do
Trânsito; o Projeto de Lei nº 1.157/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que autoriza a instituição do Programa
Educação no Trânsito nas Escolas; o Projeto de Lei nº 1.160/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que concede
adicional de periculosidade aos motoristas profissionais; o Projeto de Lei nº 1.161/21, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho que dispõe sobre diretrizes para ações de promoção da dignidade menstrual; o Requerimento de Informações nº
1.146/21, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; as Indicações Legislativas
de nºs 1.162/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nº 1.163/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, nº 1.153/21, de
autoria do Vereador Marcos Machado, e nº 1.159/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; as Moções de Aplausos de
nºs 1.147/21, ao projeto Estrelas do Vale, e nº 1.148/21, ao Sr. Bruno Pacheco Carvalho, ambas de autoria do Vereador
Raphael Branco; e a Moção de Aplausos nº 1.154/21, de autoria do Vereador Marcos Machado, ao Dr. Carlos Barcellos de
Aguiar. 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 a Secretaria de Obras pela operação tapa-buracos que estão realizando
nas ruas do bairro da Jaguara e em outras ruas adjacentes em nosso Município. Mencionou o protocolamento de uma
indicação de sua autoria, que solicita adicional de insalubridade aos motoristas profissionais desta Casa Legislativa,
citando que os mesmos vivem em constante risco de vida devido à alta incidência de acidentes violentos nas rodovias.
Finalizou estendendo esta indicação aos demais vereadores para que juntos possam buscar esse direito para os servidores
desta Casa. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação das
Indicações Legislativas de nºs 1.141/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves, e nº 1.145/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais às dezoito
horas e doze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima
reunião ordinária para o próximo dia quatorze de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem
do Dia em primeiro turno os Projetos de Lei de nºs 900/21 e 980/21, e em 2º turno o Projeto nº 1.025/21 de Emenda à Lei
Orgânica Municipal, 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 nove de setembro de dois mil e vinte
e um. GLCO.

Ata nº 45/21

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos quatorze dias do mês de setembro 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, 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 cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, o Sr. Presidente convidou o Pastor Moises Leal, da OMEVARP para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS
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seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata nº 44 da Sessão Ordinária realizada
no dia nove de setembro 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 465/21, de protocolo nº 1.165/21 que informa o encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 468/21, de protocolo nº 1.166/21 que solicita disponibilidade
de espaço para Curso de Atenção Básica no dia 15 de setembro; o Projeto de Lei nº 1.171/21, de autoria do Poder Executivo
encaminhado através do Ofício GP nº 467/21, que solicita autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 1.010.000,00 (FUNDEB); o Requerimento de Informações nº 1.164/21, de autoria da Comissão Mista e de
Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; e as Indicações Legislativas de nºs 1.172/21, de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho, nº 1.169/21, de autoria do Vereador Raphael Branco, e nº 1.174/21 de autoria dos vereadores
Adriana Nardy, Luis de Souza Teixeira e Marcos Machado; e as Moções de Aplausos de nºs 1.167/21, de autoria do
Vereador Raphael Branco ao Sr. Alex da Silva Simões, nº 1.168/21, de autoria do Vereador Raphael Branco a Sra. Sonia
Neves Morelli, e nº 1.170/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho ao Sr. Rodrigo Ceciliano Ismael. A seguir,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou
cumprimentando a todos, parabenizando em especial ao Pastor Moises Leal pela sua participação e escolha da leitura
realizada nesta Casa Legislativa. Agradeceu a toda equipe do DAES e da Secretaria de Obras pelos pedidos atendidos no
bairro da Barrinha. Relatou o estado lamentável dos banheiros da quadra Vicente Morelli, mencionando que já foi feita uma
indicação legislativa pelos seus pares, pontuando que aguardam uma reforma o mais rápido possível, pois os mesmos
encontram-se sem condições mínimas de serem utilizados. Mencionou um requerimento da Comissão de Urbanismo,
Infraestrutura Municipal e Segurança Pública que será votado e encaminhado ao Poder Executivo, solicitando o projeto
detalhado da implantação e das modificações no Sistema de Trânsito Municipal, bem como o cronograma de execução do
mesmo, para que possa ser analisado e posteriormente incluído ao Plano Diretor. Inscrito para a Fala do Expediente, usou
a Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou desejando boa noite a todos. Reportou-se a fala do Vereador Francisco
Bulhões a respeito do Sistema de Trânsito Municipal, complementando que será enviado à Secretaria de Defesa Civil o
relatório feito na reunião com os empresários da localidade da Estação, e que estarão aguardando respostas. Agradeceu
a todos os servidores da Secretaria de Obras e também a equipe do DAES pelo belíssimo trabalhando que estão realizando
em nossa cidade. Mencionou uma indicação de sua autoria, cuja mesma solicita a disponibilização de lanches no período
da tarde para os servidores lotados e ativos das Secretarias de Obras e Agricultura, relatando que os mesmos ficam um
longo período sem se alimentar e muitos deles não têm o que levar devido a atual situação que estamos vivenciando.
Finalizou parabenizando as Vereadoras Adriana Nardy e Jaqueline Hiat pela iniciativa do Projeto de Lei “Absorvendo as
Diferenças”, destacando o quanto o mesmo é de grande importância para alunas e mulheres do nosso Município que
frequentam as salas de aula. 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 900/21, de autoria das Vereadoras Adriana Nardy e Jaqueline Hiat, que
autoriza a instituição do programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e fornecimento destes
as estudantes; em segundo turno o Projeto de Lei de Emenda à Lei Orgânica, de nº 1.025/21, de autoria da Mesa Diretora
que altera o Inciso III do Artigo 215 da LOM; em primeiro turno o Projeto de Lei nº 980/21, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho, que proíbe a instalação de postes de qualquer natureza em calçadas com largura inferior a um metro e meio;
o Requerimento de Informações nº 1.146/21, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança
Pública; e as Indicações Legislativas de nºs 1.162/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nº 1.163/21, de autoria do
Vereador Marcelo Neves, nº 1.153/21, de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº 1.159/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais usaram a Tribuna os
vereadores Marcos Machado, Francisco Bulhões e Marcelo Neves. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e quarenta e dois 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 setembro, às dezessete horas e trinta
minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno os Projetos de Lei de nºs 900/21 e 980/21, 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 quatorze de setembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 46/21

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e um dias do mês de setembro 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, Francisco Lima
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Bulhões, 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 dezessete horas e quarenta e seis 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 45
da Sessão Ordinária realizada no dia quatorze de setembro 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 470/21, de protocolo nº 1.175/21 que
encaminha informações em atenção ao Ofício nº 36/21 da Vereadora Daniela de Carvalho, referente ao projeto de Lei de
denominação de logradouro público em Águas Claras; Ofício GP nº 474/21, de protocolo nº 1.184/21 que encaminha
informações em atenção ao Ofício nº 11/21 do Vereador Marcelo Neves, referente ao projeto de Lei de denominação de
logradouro público em São Lourenço; Ofício GP nº 475/21, de protocolo nº 1.186/21 que informa o encaminhamento de
indicações legislativas aos setores competentes; o Projeto de Lei nº 1.182/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho
que cria o Programa de Atenção aos Animais; o Projeto de Lei nº 1.183/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que
estabelece multa para maus-tratos a animais; o Requerimento de Informações nº 1.181/21, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho; as Indicações Legislativas de nºs 1.177 e 1180/21 de autoria do Vereador Marcos Machado; e as Moções de
Aplausos de nºs 1.176/21, de autoria do Vereador Adriano Martins, ao Sr. Luis Claudio Pessoa dos Santos, nº 1.185/21, de
autoria do Vereador Marcelo Neves, a empresa Terê Frutas, e nº 1.179/21, de autoria dos Vereadores Marcos Machado e
Raphael Branco, ao Sr. Ivanir Winter. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a
Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Mencionou o dia da árvore, ressaltando que é
uma data comemorativa de suma importância e que a mesma acontece em uma época estratégica para conscientizar a
população devido ao período de seca. Expressou sua indignação e revolta com toda a situação que está acontecendo em
nosso planeta, destacando ainda o cenário lamentável que nosso Município vem passando com inúmeras queimadas,
dando como exemplo, o bairro do Pouso Alegre, cujo mesmo vem enfrentando um momento caótico. Enfatizou que é crime
atear fogo e que a Lei precisa ser cumprida. Citou os impactos que todo esse cenário pode provocar, como o desmatamento,
a escassez da água, problemas respiratórios diante muita fumaça e também as consequências para nosso solo. Finalizou
pedindo que cada cidadão faça também o seu papel de fiscalizador e cuidador, denunciando quando necessário, para que
medidas cabíveis sejam tomadas. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a aprovação em segundo turno dos Projetos de Lei de nºs 900/21, de autoria das Vereadoras Adriana Nardy e Jaqueline
Hiat, que autoriza a instituição do programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e fornecimento
destes as estudantes; e nº 980/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, que proíbe a instalação de postes de
qualquer natureza em calçadas com largura inferior a um metro e meio; o Requerimento de Informações nº 1.164/21, de
autoria das Comissões Mista e de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; e as Indicações Legislativas
de nºs 1.172/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; nº 1.169/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; e nº
1.174/21, de autoria dos Vereadores Adriana Nardy, Luis de Souza Teixeira e Marcos Machado. 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 três
de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em primeiro turno o Projeto de Lei nº
1.171,21, de autoria do Poder Executivo, 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 um de
setembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 962/2021;
PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa Panificação Rampini Comércio e Indústria
LTDA CNPJ 28.827.806/0001-77;
VIGÊNCIA: iniciando-se em 08 de setembro de 2021 e findando-se em 07 de setembro de 2022;
OBJETO: contratação e fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene;
VALOR:

ATO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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VALOR MÁXIMO MENSAL DA PROPOSTA: R$ R$ 7.569,54 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e
quatro centavos), máximo mensal e R$ 90.834,48 (noventa mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
anual.
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.01.031.001.2.001-3.3.90.30-01;
DATA DA ASSINATURA: 08 de setembro de 2021.

Michele Cabral Tavares
Gerente Financeira

Matrícula: 112-2
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