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Ata nº 65/21

Ata da Sexagésima Quinta 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 dezembro 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 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 cinquenta e quatro 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 64 da Sessão
Ordinária realizada no dia sete de dezembro 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 Raphael
Branco, secretário ad-hoc que fizesse a leitura das matérias no
Expediente do qual constavam o Ofício GP nº  638/21, de protocolo nº
1.493/21, encaminhado através do Ofício nº 399/21 em atenção ao
requerimento relativo ao Projeto de Lei que institui o Programa de
Crédito Educativo Municipal; o Projeto de Resolução nº 1.487/21 de
autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira que concede título
honorífico ao Sr. Luiz Eduardo de Souza Lima; o Projeto de Resolução
nº 1.496/21 de autoria do Vereador Marcelo Neves que concede título
honorífico a Sra. Claudia Figueredo Guedes Mendes; o Requerimento
de Informações nº 1.495/21, de autoria do Vereador Marcos Machado;
a Indicação Legislativa nº 1.484/21, de autoria dos Vereadores Adriano
Martins e Marcos Machado; a Indicação Legislativa nº 1.494/21, de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; a Moção de Aplausos nº
1.489/21 de autoria dos Vereadores Adriano Martins e Marcos
Machado, ao Sr. Alexandre Medeiros do Nascimento; a Moção de
Aplausos nº 1.490/21 de autoria dos Vereadores Adriano Martins e
Marcos Machado, a Sra. Cristina Dias das Dores; a Moção de
Aplausos nº 1.491/21 de autoria do Vereador Adriano Martins, a Sra.
Alexandra Quintas da Rocha; a Moção de Aplausos nº 1.492/21 de
autoria do Vereador Adriano Martins, a empresa Marvan Rio Preto –
Materiais de Construção; a Moção de Pesar nº 1.488/21 de autoria
dos Srs. Vereadores aos familiares da Sra. Rafaela Teixeira da Silva; o
Ofício nº 47/21 do SINSERVALE, de protocolo nº 1.485/21 que requer
reagendamento de reunião para o dia 16 de dezembro; e o Ofício nº
46/21 do SINSERVALE, de protocolo nº 1.486/21 que requer
intervenção junto ao Executivo referente reajuste anual dos
servidores. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do
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Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou desejando boa noite a todos. Expressou o seu
sentimento de pesar pelo falecimento da Rafaela Teixeira da Silva, servidora pública e ex-secretária Municipal de Educação,
destacando a pessoa maravilhosa que a Rafaela sempre foi, registrando também o seu carinho e solidariedade a toda
família da mesma. Ressaltou a importância do servidor público no Município, pontuando a necessidade da valorização
destes profissionais, destacando ainda que foi protocolado nesta Casa Legislativa uma indicação solicitando a revisão
das referências do servidor. Mencionou também uma indicação feita com os demais vereadores pedindo a criação de um
Cartão Alimentação para os servidores, pontuando que esperam a análise do Poder Executivo. Finalizou reforçando a
necessidade de pensar mais nos servidores, dando como exemplo os trabalhadores braçais que passam um longo intervalo
sem se alimentar, frisando que foi pedido a disponibilização de um lanche para os mesmos. Inscrita para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Registrou seu sentimento
de pesar a toda família da Rafaela Teixeira da Silva, ressaltando a pessoa amiga, prestativa, profissional e alegre que sempre
foi, destacando também que Rafaela foi uma excelente Secretária de Educação em nosso Município em um dos períodos
mais delicados. Reportou-se a fala do Vereador Marcos Machado, enfatizando a necessidade da valorização dos servidores
públicos do nosso Município, ressaltando a importância dos mesmos e pedindo um carinho e uma atenção especial por
parte do Poder Executivo. Finalizou mencionando o seu encontro com a Secretária de Ação Social, pontuando que em
nossa cidade muitas famílias necessitam de cestas básicas e que nos últimos meses não está tendo o aumento de cestas,
mas sim o aumento na quantidade de alimentos contidos na mesma. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente
passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.468/21 que requer autorização para
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 693.000,00; e os Projetos de Resolução que concedem título
honorífico: nº 1.487/21, de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira, ao Sr. Luiz Eduardo de Souza Lima, e nº 1.496/21, de
autoria do Vereador Marcelo Neves, a Sra. Claudia Figueredo Guedes Mendes. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezesseis 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 quatorze
de dezembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno os Projetos de Lei
de nºs 1.468/21, 1.405/21, 1.450/21 e 1.359/21, e em primeiro e segundo turnos os Projetos de Lei nº 1.138/21, que trata do
Plano Plurianual 2022/2025, e nº 1.222/21 que trata da Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício Financeiro de 2022,
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 dezembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 66/21

Ata da Sexagésima Sexta 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 dezembro 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 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 dezoito horas e oito 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 65 da Sessão Ordinária realizada no dia nove de dezembro de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada
na forma regimental, sem qualquer ressalva. Às dezoito horas e doze minutos o Sr. Presidente suspendeu a sessão por
quinze minutos, convidando os Srs. Vereadores para se reunirem em seu Gabinete para tratar de questões relativas às
matérias que estarão na Ordem do Dia, retornando ao Plenário às dezoito horas e vinte e seis minutos. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões que fizesse a leitura das matérias no Expediente do qual constavam a
Moção de Aplausos nº 1.498/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões aos servidores lotados na Secretaria de Obras
Públicas, Urbanização e Transportes. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos. Mencionou reclames feitos por munícipes da nossa
cidade em relação aos atendimentos no Hospital de nosso Município, relatando também que os mesmos estavam sendo
feitos por apenas um profissional tanto para o covid-19, quanto para as emergências do Hospital, e que nas últimas
semanas a ida de pessoas ao Hospital aumentou por motivo de sintomas gripais. Pontuou o transtorno e a necessidade de
uma ação emergencial em relação a estes atendimentos e finalizou ressaltando a importância da ida de todos os vereadores
e também da Comissão de Saúde ao Hospital, para estarem conversando com a Secretária de Saúde em busca de acompanhar
e obter maiores esclarecimentos sobre a atual situação. 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, mencionando
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que esteve no Hospital conversando com a Diretora Administradora Giovana Figueredo a respeito da maneira que estão
sendo feitos os atendimentos no Hospital e das reclamações que estão acontecendo diante a esta situação, relatando
ainda que foi informado que está sendo providenciado um local mais adequado para os atendimentos emergenciais.
Mencionou o Projeto de Lei nº 1.493/21, que institui o Programa de Crédito Educativo Municipal, relatando que o mesmo
chegou nesta Casa Legislativa no mês de novembro, sendo lido, encaminhado e analisado pelos Assessores Parlamentares
e Jurídico desta Casa, onde foi constatado a falta de fundamentação necessária para estar trabalhando o mesmo, destacando
ainda que o projeto foi novamente encaminhado ao Poder Executivo e que retornou a esta Casa no dia nove de dezembro,
pontuando que imediatamente a resposta foi lida e que o projeto foi encaminhado novamente para uma análise jurídica.
Pontuou que todos os projetos que chegam a esta Casa Legislativa são analisados e estudados com cuidado, calma e
cautela, fazendo e respeitando todo o trâmite necessário pelo jurídico e também pelas Comissões pertinentes. Finalizou
enfatizando que os servidores públicos são as peças fundamentais e mais importantes dentro de uma Prefeitura, onde cada
um contribui com o seu trabalho para fazer as coisas acontecerem. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a
Vereadora Adriana Nardy que iniciou cumprimentando a todos. Reportou-se a fala do Vereador Francisco Bulhões, reforçando
que a Saúde de nosso Município precisa de reestruturação e reorganização, citando que não é por falta de verba, uma vez
que há a intenção por parte do Poder Executivo em custear o Projeto de Medicina, que é um projeto de alto custo. Pontuou
que ao ser eleito os pensamentos não podem se voltar somente a política, enfatizando a importância de se pensar também
como cidadãos. Mencionou que faz parte da Comissão de Justiça e Redação juntamente com os Vereadores Francisco
Bulhões e Jaqueline Hiat, destacando que todos os Projetos são analisados e estudados com muito cuidado e atenção,
pensando não só no momento, mas nos próximos anos e também nos quase vinte e três mil habitantes de nossa cidade.
Destacou também que como professora, quer ver vários de seus alunos conquistando seus sonhos no curso que escolherem,
mas ressaltou a responsabilidade e a importância do Projeto ser analisado e estudado com cautela. Finalizou mencionando
que o Projeto de Lei que diz respeito ao Programa de Crédito Educativo Municipal em nenhum momento entrou em pauta,
frisando o perigo e o cuidado que precisamos ter em tudo o que é falado ou postado em redes sociais. Inscrita para a Fala
do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Sugeriu uma
audiência de estudo sobre o Projeto de Lei que institui o Programa de Crédito Educativo Municipal, para que todos tenham
maior conhecimento e clareza sobre o mesmo, reforçando ainda que este projeto não estava na Ordem do dia em nenhum
momento. Frisou a necessidade de melhoria na Saúde do nosso Município, relatando ainda um episódio vivido pela mesma
com seu filho no Hospital da cidade, pontuando que está representando a população Valeriopretana e que lutará por seus
direitos. Mencionou a Conferência de Saúde do nosso Município que acontecerá na Escola Municipal Prefeito Bianor
Martins Esteves no dia dezessete de dezembro, ressaltando a importância da presença de munícipes e a oportunidade de
estarem levando as necessidades e pontos que precisam ser melhorados em nossa cidade, cumprindo assim o papel de
exigir aquilo que é de seu direito. Registrou sua preocupação diante uma curva e um ponto de ônibus que antecedem a
nova instalação da Policlínica Municipal, cujos mesmos oferecem riscos a pedestres e por quem transita, necessitando de
mudanças ou transferências para garantir a segurança. Finalizou mencionando que já esteve procurando o Secretário de
Defesa Civil e também a Secretária de Saúde, mas que até o momento continua sem respostas. Encerrada a lista de inscritos
para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno dos seguintes projetos: nº 1.468/21
que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 693.000,00, de autoria do Poder
Executivo; nº 1.359/21, de Lei Complementar que altera o Anexo VIII da Lei Complementar nº 46, referente as atribuições do
cargo Professor de Libras, de autoria do Poder Executivo; nº 1.450/21, de Lei Complementar que altera o Inciso III do Artigo
215 da Lei Orgânica Municipal, de autoria da Mesa Diretora; nº 1.405/21, de Lei Complementar que promove alterações na
Lei Complementar nº 46 criando o cargo e dez vagas de provimento efetivo de auxiliar de creche, e inclui a alínea D no
Artigo 265 IV da Lei Complementar nº 47; e em primeiro e segundo turnos os projeto de Lei nº 1.138/21 que estabelece o
Plano Plurianual do Município para o período de 2022/2025, e nº 1.222/21, que estima a receita e fixa a despesa do Município
para o Exercício de 2022; o Requerimento de Informações nº 1.495/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; a Indicação
Legislativa nº 1.484/21, de autoria dos Vereadores Adriano Martins e Marcos Machado; e a Indicação Legislativa nº
1.494/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais usaram a Tribuna os Vereadores Francisco Bulhões, Marcos Machado e Daniela de Carvalho.
Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezenove horas e trinta 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, quando o Poder Legislativo estará retornando do recesso parlamentar de fim de ano,
ou a qualquer tempo em atenção a convocação extraordinária do Poder Executivo. 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 dezembro de dois mil e vinte
e um. GLCO.
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CORRIGENDA

Tendo em vista ter ocorrido erro material de digitação ao extrato do termo aditivo nº 001/2021 - contrato nº 010/2021,
publicado no Diário Oficial da edição de nº 2.352, datado de 16 de dezembro de 2021.

Onde se lê:

VIGÊNCIA: até 15 de dezembro de 2022;
VALOR: R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais), sendo, R$ 3.582,50 (Três mil quinhentos e oitenta
e dois reais e cinquenta centavos), mensal, pelo período de até 12 (doze) meses.

Leia-se:

VIGÊNCIA: até 14 de junho de 2022;
VALOR: R$ 21.495,00 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), sendo, R$ 3.582,50 (Três mil quinhentos e
oitenta e dois reais e cinquenta centavos), mensal, pelo período de até 06 (seis) meses.

São José do Vale do Rio Preto, 29 de dezembro de 2021.

Michele Cabral Tavares
Diretor Financeira
Matrícula: 159-2
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