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Ata nº 63/22

Ata da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do Segundo Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de
dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos
Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves
Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho
da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Raphael
Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo
número legal, às dezoito horas, 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 convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária,
para que fizesse a leitura da Ata nº 62 da Sessão Ordinária realizada no
dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois que, depois de
lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou o 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: Ofício GP nº 434/22, de protocolo nº 1.070/22 que
informa o envio de notificação a servidora licenciada em atenção ao
Requerimento nº 1.045/22; Ofício GP nº 432/22, de protocolo nº
1.076/22 que informa o encaminhamento de indicações legislativas
aos setores competentes; Ofício GP nº 438/22, que encaminha o Projeto
de Lei Complementar nº 1.078/22, que altera a nomenclatura e a
referência dos cargos de Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de
Tesouraria e Cadastrador na Lei Complementar nº 46, e altera o Anexo
I da Lei Complementar nº 47; o Projeto de Lei nº 1.068, de autoria do
Vereador Marcos Machado que altera artigo da Lei nº 1.163 que
denominou a Rua Custódio Mendes de Souza; o Requerimento de
Informações nº 1.080/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio
Ambiente e Defesa do Consumidor; as Indicações Legislativas nºs
1.073, 1.074 e 1.075/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº
1.079/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins; o convite da
Secretaria Municipal de Saúde para o encerramento da Campanha do
Outubro Rosa e o início da Campanha do Novembro Azul; Ofício nº
36/22, de protocolo nº 1.069/22 do SINSERVALE, à Comissão de
Educação, requerendo informações sobre os repasses do FUNDEB; e
o Ofício de protocolo nº 1.071/22, da servidora Gleicimar Generoso
que informa o não comparecimento a convocação encaminhada ao
Executivo através do Requerimento nº 1.045/22, pelas razões que
menciona no ofício. Encerrada a leitura do Expediente, havendo
oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador
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Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando o Sr.Presidente, demais vereadores e a todos os presentes. Expressou sua
satisfação em saber que seria iniciado processo licitatório para a construção da nova Unidade Básica de Saúde do bairro
Barrinha, agradeceu ao Senador Carlos Portinho, líder do PL, que encaminhou uma Emenda parlamentar no valor de R$
1.056.000,00 ao município se São José do Vale do Rio Preto, viabilizando recursos para este fim. Finalizou agradecendo à
Secretaria de Planejamento e ao Prefeito Municipal por darem início a este processo licitatório. Inscrita para a fala no
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou cumprimentando o Sr. Presidente, demais vereadores
e a todos os presentes. Mencionou o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, citando os vereadores Marcos Machado
e Daniela Carvalho, que assim como ela, também são servidores públicos municipais, parabenizou a todos os servidores
deste município, ressaltando a igual importância de cada um para o bom andamento do serviço público. Reportou-se a fala
do Vereador Francisco, na sessão do dia 25 de outubro, enfatizando que esta Casa estará sempre buscando atender aos
interesses e aos direitos de todos os servidores municipais. Finalizou agradecendo e homenageando a todos que
desempenham com destreza sua função. Inscrita para a fala no Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho
que iniciou cumprimentando a todos e mencionando também o Dia do Servidor Público. Parabenizou a todos os servidores
públicos municipais, de forma especial aos seus pares, Adriana Nardy e Marcos Machado, e aos servidores desta Casa.
Relatou sua visita à Policlínica Municipal, ressaltando o trabalho exemplar que vem sendo realizado, enfatizando a
organização e o carinho no atendimento aos pacientes, destacou ainda a excelente atuação da servidora Jéssica. Mencionou
as melhorias nas metas atingidas pela ESF – Estratégia de Saúde da Família, enfatizando às mudanças que vem sendo
realizadas e enaltecendo o brilhante trabalho exercido pela Coordenadora Rosana. Finalizou agradecendo e parabenizando
a todos os servidores da ESF, especialmente aos Agentes Comunitários de Saúde, que vêm exercendo suas funções com
notória dedicação. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a
votação do Requerimento de Informações nº 1.080/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do
Consumidor; e as Indicações Legislativas nºs 1.073, 1.074 e 1.075/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº
1.079/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para a Fala
no Expediente, às dezoito horas e trinta e seis 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 primeiro de novembro, às 17h30, 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 e sete de outubro de dois mil e vinte e dois. RXCC.

Ata nº 64/22

Ata da Sexagésima Quarta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença 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,
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 Sr. Dalmo Gonçalves Machado para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 63 da Sessão Ordinária
realizada no dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem
qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou o 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: Requerimento nº 1.082/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor;
Indicações Legislativas de nºs 1.083 a 1.088/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nº 1.090/22 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões, e nº 1.091/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves; e a Moção de Aplausos nº 1.081/22, de
autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr. Marcelo Cabral Pacheco. Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores
inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Jaqueline Hiat que iniciou cumprimentando a todos e
expressando seu agradecimento à esta Casa pela linda homenagem ao seu pai, no dia do seu falecimento. Citou a
oportunidade em poder homenageá-lo na última Sessão Solene, com o Título de Cidadão Benemérito. Finalizou agradecendo
pelo apoio e conforto recebido. Inscrita para a Fala no Expediente, usou a tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que
iniciou cumprimentando a todos e prestando condolências à família da vereadora Jaqueline Hiat. Ressaltou a presença do
professor de Taekwondo, Thiago Garcia, agradecendo-o e parabenizando-o pelo importante trabalho voluntário que
realiza, no qual oferece aulas gratuitas para crianças de nossa cidade, mencionou ainda os benefícios trazidos pela arte
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marcial do Taekwondo. Expressou seu contentamento em receber a informação, através da Secretária Municipal de Saúde,
que os exames de mamografia voltarão a ser realizados em nosso município, finalizou destacando a importância deste
exame para a saúde da mulher. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia
com a votação em bloco das Indicações Legislativas de nºs 1.083 a 1.088/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho,
nº 1.090/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e nº 1.091/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves. Encerrada
a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, às dezoito horas e dez 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 três de novembro, às 17h30, 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 um de novembro de dois mil e vinte e dois. CAS.

Ata nº 65/22

Ata da Sexagésima Quinta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada ao terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de
Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos,
que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Adriana Nardy para fazer a leitura do texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da
Ata nº 64 da Sessão Ordinária realizada no dia primeiro de novembro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi
aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou o 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: Projeto de Resolução nº 1.092/22, de autoria do Vereador Marcelo Neves que
concede o Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Pedro Henrique de Carvalho Vieira Oliveira; e as Indicações Legislativas nºs
1.093 e 1.094/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves, e 1.095 a 1.097/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões.
Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando ao Excelentíssimo Sr. Presidente, demais vereadores, assessores
parlamentares e visitantes presentes. Enfatizou o dia 03 de novembro, como um marco na história do nosso país, com a
conquista das mulheres no direito ao voto, mencionando a importância desse ato democrático. Ressaltou a presença das
mulheres na política, desempenhando um papel extraordinário a frente de nossos poderes, destacando a atuação parlamentar
em nosso município, onde um terço desta Casa é composta por mulheres. Finalizou parabenizando a todas as mulheres por
esta conquista. Inscrita para a Fala no Expediente, usou a tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando
boa noite a todos. Reportou-se à fala do vereador Francisco, observando a importância da participação das mulheres na
política e enfatizando que a presença cada vez maior de candidatas é algo fundamental para o fortalecimento da democracia.
Relatou conversa com a Secretária Municipal de Saúde na qual discorreu sobre o funcionamento do aparelho de raio-x
ambulatorial, frisando que é obrigação do legislativo lutar pelas necessidades da população, mas que também é fundamental
agradecer quando as demandas são atendidas. Ressaltou o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Obras na
localidade da Samambaia, agradecendo ao secretário, Rogério Caputo, ao diretor, José Carlos e a todos os servidores
daquela secretaria. Finalizou enfatizando a importância da valorização dos servidores municipais para o bom funcionamento
do serviço público. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a
votação em bloco das Indicações Legislativas de nºs 1.093 e 1.094/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves, e 1.095 a
1.097/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e quinze 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 oito de
novembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno o Projeto de Lei Complementar nº 907/22;  em
primeiro turno o Projeto de Lei nº 1.068/22, bem como 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 três de
novembro de dois mil e vinte e dois. RXCC.
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Ata nº 66/22

Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença 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, 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 a Vereadora Jaqueline Hiat para
fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda
Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 65 da Sessão Ordinária realizada no dia três de novembro de dois mil e vinte
e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
o 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: Ofício GP nº 443/22, de protocolo nº
1.098/22 que informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 446/22, de
protocolo nº 1.101/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 334/22 referente ao Projeto de Lei nº 993/22;
Ofício GP nº 448/22, de protocolo nº 1.102/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 340/22 referente ao
Projeto de Lei nº 973/22; Requerimento de Informações nº 1.103/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; o Projeto de
Resolução nº 1.107/22, de autoria do Vereador Marcos Machado que concede o Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Luis
Carlos da Silva Rodrigues; o Projeto de Resolução nº 1.108/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que concede
o Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Carlos Eduardo Lagreca Alves; o Projeto de Resolução nº 1.110/22, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy que concede o Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Manoel Fernandes Gaspar Faria; e as
Indicações Legislativas de nº 1.104/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins, e nºs 1.105 a 1.106/22 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos e agradecendo ao Poder Executivo,
através da Secretaria de Obras, por ter retomado a operação tapa buracos na localidade de Barrinha. Relatou sua visita à
Escola Municipal José Affonso de Paula, em Contendas, discorrendo sobre a cobrança realizada pelo Diretor José Adilson
em relação a necessidade de reforma da escola, enaltecendo a gestão do diretor que vem conseguindo manter a Unidade
Escolar em condições para receber os alunos. Aludiu sobre a possibilidade de que no próximo ano seja realizada a reforma
daquela escola. Mencionou o abaixo assinado, de iniciativa dos alunos juntamente com o professor Thiago, para
possibilidade de mudança do nome do bairro de Contendas. Expressou sua indignação com a falta de médicos no Hospital
Maternidade Santa Therezinha, ressaltando as inúmeras reclamações que tem recebido. Enfatizou que a questão financeira
não pode ser considerada motivo desta situação, haja vista que existem recursos específicos para serem investidos na
saúde. Reportou-se à municipalização do hospital, relembrando sua opinião adversa naquela ocasião. Fez menção à
vereadora Daniela, que como presidente da Comissão de Saúde desta Casa, tem se feito presente junto a gestora de saúde
do município. Finalizou solicitando o apoio desta Comissão e dos demais vereadores, na intenção de que juntos busquem
soluções possíveis para sanar os problemas municipais relacionados à saúde. Encerrada a lista de oradores inscritos para
a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar nº
907/22, que altera o Artigo 63, inclui artigo 63-A e seu parágrafo único na Lei Complementar nº 47 de 2013; em primeiro turno
o Projeto de Lei nº 1.068, de autoria do Vereador Marcos Machado que altera artigo na Lei nº 1.163 que denominou a Rua
Custódio Mendes de Souza; o Projeto de Resolução nº 1.092/22, de autoria do Vereador Marcelo Neves que concede o
Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Pedro Henrique de Carvalho Vieira Oliveira; o Requerimento de Informações nº
1.103/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações Legislativas de nº 1.104/22 – de autoria do Vereador
Adriano Martins, e nºs 1.105 a 1.106/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. 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 e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a
próxima reunião ordinária para o próximo dia dez de novembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia em segundo
turno o Projeto de Lei nº 1.068/22; em primeiro turno os Projetos de Lei nºs 910/22, 1.009/22 e 1.041/22; os Projetos de
Resolução nºs 1.107, 1.108 e 1.110/22, 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 oito de
novembro de dois mil e vinte e dois. RXCC.
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Ata nº 67/22

Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada ao dez dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e,
havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Francisco Bulhões para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o
Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 66 da Sessão
Ordinária realizada no dia oito de novembro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou o 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: Ofício GP nº 450/22, de protocolo nº 1.111/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 325/22
referente ao Projeto de Lei nº 975/22; Ofício GP nº 447/22, de protocolo nº 1.116/22 que encaminha informações em atenção
ao Requerimento de Informações nº 1.005/22; Ofício GP nº 452/22, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº
1.129/22 que altera a Lei Complementar nº 46 criando o cargo de médico plantonistas clínico/pediatra e a Referência XVI na
Tabela de Referências Remuneratórias dos Cargos Efetivos; o Projeto de Resolução nº 1.112/22, de autoria do Vereador
Marcos Machado que concede o Título Honorífico Cidadão Riopretano ao Sr. Tiago Henrique das Dores; Projeto de
Resolução nº 1.113/22, de autoria do Vereador Marcos Machado que concede o Título Honorífico Cidadão Riopretano ao
Sr. Marcos Roberto de Mello Canto; Projeto de Resolução nº 1.126/22, de autoria do Vereador Raphael Branco que concede
o Título Honorífico de Cidadão Benemérito Riopretano ao Sr. Luciano do Carmo Ceschini Júnior; Projeto de Resolução nº
1.127/22, de autoria do Vereador Raphael Branco que concede o Título Honorífico de Cidadão Benemérito Riopretano ao
Sr. Roger Medeiros Couto; Projeto de Resolução nº 1.128/22, de autoria do Vereador Raphael Branco que concede o Título
Honorífico de Cidadão Riopretano ao Sr. Murillo Gouvea Rodrigues; Projeto de Resolução nº 1.120/22, de autoria da
Vereadora Jaqueline Hiat que concede o Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Erick Reis; as Indicações Legislativas nºs
1.114 e 1.115/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco; e as Moções de Aplausos de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat: nº 1.121/22 – ao Projeto ENEA (Eu Não Espero Acontecer), nº 1.122/22 – a Sra. Vitória Rodrigues dos Santos, nº
1.123/22 – a Sra. Débora da Costa de Lima, e nº 1.124/22 – ao Sr. Caio Paulino dos Santos. Encerrada a leitura do Expediente,
não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno do
Projeto de Lei nº 1.068/22, que altera Artigo na Lei nº 1.163 que denominou a Rua Custódio Mendes de Souza; em primeiro
turno os projetos de Lei nº 910/22, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, nº 1.041/22, que dispõe
sobre a necessidade de incentivar e promover a inserção de representantes da terceira idade no mercado de trabalho, e nº
1.009/22, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; os Projeto de Resolução que concedem o
Prêmio Destaque Empresarial: nº 1.110/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, ao Sr. Manoel Fernandes Gaspar Faria,
nº 1.107/22, de autoria do Vereador Marcos Machado, ao Sr. Luis Carlos da Silva Rodrigues, e nº 1.108/22, de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho, ao Sr. Carlos Eduardo Lagreca Alves; e as Indicações Legislativas nºs 1.114 e 1.115/22 – de
autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas
e trinta e cinco 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 dezessete de novembro, às
17h30, quando estarão na Ordem do Dia em segundo turno os Projetos de Lei nºs 910/22, 1.009/22 e 1.041/22; os Projetos
de Resolução de nºs 1.112/22, nº 1.113/22, nº 1.126/22, nº 1.127/22, nº 1.128/22 e nº 1.120/22, 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 dez de novembro de dois mil e vinte e dois. RXCC.

Ata nº 68/22

Ata da Sexagésima Oitava Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada ao dezessete dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença 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,
Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às
dezessete horas e cinquenta e sete minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida,
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convidou a Vereadora Daniela de Carvalho para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 67 da Sessão Ordinária
realizada no dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem
qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou o 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: Ofício GP nº 456/22, de protocolo nº 1.131/22 que requer urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 1.129/22;
Ofício GP nº 455/22, protocolo nº 1.132/22 que encaminha informações em atenção ao Requerimento de Informações nº
1.026 de autoria do Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 459/22, protocolo nº 1.135/22 que informa o encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 460/22, protocolo nº 1.136/22 que informa o encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 462/22, protocolo nº 1.145/22 que encaminha informações
em atenção ao Requerimento de Informações nº 1.028 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; Projeto de Resolução
nº 1.139/22, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat que concede o título de Cidadão Riopretano ao Sr. Arlindo Gonçalves
Oliveira; Projeto de Resolução nº 1.140/22, de autoria do Vereador Adriano Martins que concede o título de Cidadão
Riopretano ao Sr. Manoel de Souza Leite Filho; Projeto de Resolução nº 1.141/22 de autoria do Vereador Adriano Martins
que concede o título de Cidadão Riopretano ao Sr. Carlos Roberto Ribeiro de Souza; Projeto de Resolução nº 1.142/22 de
autoria do Vereador Adriano Martins que concede o título de Cidadão Riopretano ao Sr. Elias Gomes Ribeiro Filho; Projeto
de Resolução nº 1.143/22 de autoria do Vereador Adriano Martins que concede o título de Cidadã Riopretana a Sra. Cíntia
Machado Souto; Projeto de Resolução nº 1.147/22 de autoria do Vereador Francisco Bulhões que concede o título de
Cidadão Benemérito ao Sr. Edmar Angelo Ferreira de Freitas; Projeto de Resolução nº 1.148/22 de autoria do Vereador
Francisco Bulhões que concede o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Claudinei Cabral de Rezende; Projeto de Resolução
nº 1.149/22 de autoria do Vereador Francisco Bulhões que concede o título de Cidadão Riopretano ao Sr. Carlos Francisco
Portinho; Projeto de Resolução nº 1.152/22 de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat que concede o título de Cidadão
Benemérito ao Sr. Gerri Tavares Silveira; a Indicação Legislativa nº 1.130/22, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; a
Moção de Aplausos nº 1.150/22, de autoria do Vereador Marcos Machado ao jovem Caio Martins Faria; e o Ofício nº 81/22
da Escola Municipal Affonso de Paula, de protocolo nº 1.144/22 que encaminha resultado de uma pesquisa feita na
comunidade de Contendas sobre o nome do bairro. Encerrada a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos para
a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em segundo turno dos seguintes Projetos de Lei: nº
910/22, de iniciativa do Poder Executivo que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública; nº 1.041/22, de
iniciativa dos Vereadores Marcos Machado e Jaqueline Hiat que dispõe sobre a necessidade de incentivar e promover a
inserção de representantes da terceira idade no mercado de trabalho; e nº 1.009/22, do Poder Executivo que cria o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; em primeiro turno o Projeto de Lei Complementar nº 1.129/22, de iniciativa
do Poder Executivo que altera a Lei Complementar nº 46, criando o cargo de médico plantonista clínico/pediatra e a
Referência XVI na Tabela de Referências Remuneratórias dos Cargos Efetivos; os Projetos de Resolução: de autoria do
Vereador Marcos Machado – nº 1.112/22, que concede o título de Cidadão Riopretano ao Sr. Tiago Henrique das Dores, e
nº 1.113/22, que concede o título Cidadão Riopretano ao Sr. Marcos Roberto de Mello Canto; de autoria do Vereador
Raphael Branco – nº 1.126/22, que concede o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Luciano do Carmo Ceschini Júnior, nº
1.127/22, que concede o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Roger Medeiros Couto, e nº 1.128/22, que concede o título de
Cidadão Riopretano ao Sr. Murillo Gouvea Rodrigues; de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat – nº 1.120/22, que concede
o Prêmio Destaque Empresarial ao Sr. Erick Reis; e a Indicação Legislativa nº 1.130/22, de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais usaram a Tribuna os Vereadores
Francisco Bulhões e Raphael Branco. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e
quarenta 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 vinte e dois de novembro, às 17h30,
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 dezessete de novembro
de dois mil e vinte e dois. RXCC.

Ata nº 69/22

Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência
do Sr. Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença 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,
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Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às
dezessete horas e cinquenta 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 convidou a Vereadora
Adriana Nardy, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 68 da Sessão Ordinária realizada no dia dezessete
de novembro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou o 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: Ofício GP
nº 465/22 que encaminha o Projeto de Lei nº 1.153/22 que altera a redação dos artigos 274, 292 e 293 e acrescenta parágrafo
único nos referidos dispositivos da Lei Complementar nº 47, e altera a Tabela 2 do Anexo III da Lei Complementar nº 46;
Ofício GP nº 470/22, de protocolo nº 1.157/22 que encaminha informações em atenção ao Requerimento de Informações nº
1.029 de autoria da Comissão de Saúde; Ofício GP nº 471/22, de protocolo nº 1.167/22 que encaminha informações em
atenção ao Ofício nº 347/22 da Ouvidoria do Poder Legislativo; Ofício GP nº 476/22, de protocolo nº 1.174/22 que encaminha
informações em atenção a Indicação nº 1.130/22 de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; os projetos de Projeto de Resolução
que concedem títulos honoríficos: de autoria do Vereador Luis de Souza – nº 1.154/22, Cidadão Benemérito ao Sr. Erick
Reis, nº 1.155/22, Cidadão Benemérito ao Sr. Altair José da Costa, nº 1.156/22, Cidadão Benemérito ao Sr. Jorge Fernando de
Souza Teixeira, e nº 1.160/22, Cidadã Benemérita a Sra. Cileide Figueiredo Alves; de autoria da Vereadora Adriana Nardy –
nº 1.158/22, Cidadã Riopretana a Sra. Cintia Cristiane Moreira de Souza, nº 1.159/22, Cidadão Riopretano ao Sr. Adilson
Pereira dos Santos, nº 1.163/22, Cidadão Riopretano ao Sr. Rodolfo Cesar Salmazo, e nº 1.164/22, Cidadã Benemérita a Sra.
Elvira Regina da Rosa; de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat – nº 1.165/22, Cidadão Benemérito ao Sr. José Geraldo Silva,
e nº 1.169/22, Cidadão Benemérito ao Sr. José Manoel Branco; de autoria do Vereador Marcos Machado – nº 1.166/22,
Cidadã Benemérita a Sra. Sônia Neves Morelli, e nº 1.173/22, Cidadão Benemérito ao Sr. Fábio Machado Alves; de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho – nº 1.168/22, Cidadão Benemérito ao Sr. Mário Guerra, nº 1.170/22, Cidadão Benemérito
ao Sr. Douglas Aguiar do Amaral, nº 1.175/22, Cidadão Riopretano ao Sr. Rubens Soares Sá Viana Júnior, e nº 1.176/22,
Cidadã Benemérita a Sra. Paula Araújo Diniz Carvalho; de autoria do Vereador Francisco Bulhões – nº 1.177/22, Cidadão
Benemérito ao Sr. Geraldo Rodrigues de Araújo França Filho; de autoria do Vereador Raphael Branco – nº 1.182/22, Cidadão
Benemérito a Sra. Taís de Melo Ramos Alves; de autoria do Vereador Marcelo Neves – nº 1.183/22, Cidadão Riopretano ao
Sr. Marcelo Ferreira Ribeiro, nº 1.184/22, Cidadão Riopretano ao Sr. Luiz Claudio de Amorim Cruz, nº 1.185/22, Cidadão
Riopretano ao Sr. Natanael Mendes, e nº 1.186/22, Cidadão Riopretano ao Sr. Marcos Antônio da Luz; os projetos de
Projeto de Resolução que concedem o Prêmio Destaque Empresarial: de autoria do Vereador Luis de Souza – nº 1.172/22,
ao Sr. Joaquim Flávio Ribeiro Pires; de autoria do Vereador Raphael Branco – nº 1.181/22, a Sra. Arlene Maria Corrêa; de
autoria do Vereador Francisco Bulhões – nº 1.162/22, ao Sr. Carlos Felipe da Costa Furtado; e de autoria do Vereador
Adriano Martins – nº 1.161/22, ao Sr. Valdeir Cairo Baltazar; Requerimento nº 1.189/22, de autoria da Comissão de Finanças
que requer a dispensa interstício regimental e a inserção na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 1.129/22; o
Requerimento de Informações nº 1.188/22, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Defesa do
Consumidor; a Indicação Legislativa nº 1.178/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nº 1.179/22 – de autoria do
Vereador Adriano Martins, e nºs 1.180 e 1.187/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco; e o Convite do Colégio Estadual
Coronel João Limongi para a Feira de Conhecimentos que ocorrerá no dia 25/11 no Colégio. Encerrada a leitura do
Expediente, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e
aprovação do Requerimento nº 1.189/22, da Comissão de Finanças que requer a dispensa de interstício regimental e a
inserção na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 1.129/22; em segundo turno o Projeto de Lei Complementar
nº 1.129/22 que altera a Lei Complementar nº 46, criando o cargo de médico plantonista clínico/pediatra e a Referência XVI
na Tabela de Referencias Remuneratórias dos Cargos Efetivos – Anexo IX; os projetos de Resolução que concedem título
honorífico: de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat – nº 1.139/22, ao Sr. Arlindo Gonçalves Oliveira, nº 1.152/22, ao Sr. Gerri
Tavares Silveira, nº 1.165/22, ao Sr. José Geraldo Silva, e nº 1.169/22, ao Sr. José Manoel Branco; de autoria da Vereadora
Adriana Nardy – nº 1.158/22, a Sra. Cintia Cristiane Moreira de Souza, nº 1.159/22, ao Sr. Adilson Pereira dos Santos, nº
1.163/22, ao Sr. Rodolfo Cesar Salmazo, e nº 1.164/22, a Sra. Elvira Regina da Rosa; de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho – nº 1.168/22, ao Sr. Mário Guerra, nº 1.170/22, ao Sr. Douglas Aguiar do Amaral, nº 1.175/22, ao Sr. Rubens Soares
Sá Viana Júnior, e nº 1.176/22, a Sra. Paula Araújo Diniz Carvalho; de autoria do Vereador Adriano Martins – nº 1.140/22, ao
Sr. Manoel de Souza Leite Filho, nº 1.141/22, ao Sr. Carlos Roberto Ribeiro de Souza, nº 1.142/22, ao Sr. Elias Gomes Ribeiro
Filho, e nº 1.143/22, a Sra. Cíntia Machado Souto; de autoria do Vereador Francisco Bulhões – nº 1.147/22, ao Sr. Edmar
Angelo Ferreira de Freitas, nº 1.148/22, ao Sr. Claudinei Cabral de Rezende, nº 1.149/22, ao Sr. Carlos Francisco Portinho, e
nº 1.177/22, ao Sr. Geraldo Rodrigues de Araújo França Filho; de autoria do Vereador Marcos Machado – nº 1.166/22, a Sra.
Sônia Neves Morelli, e nº 1.173/22, ao Sr. Fábio Machado Alves; de autoria do Vereador Marcelo Neves – nº 1.183/22, ao
Sr. Marcelo Ferreira Ribeiro, nº 1.184/22, ao Sr. Luiz Claudio de Amorim Cruz, nº 1.185/22, ao Sr. Natanael Mendes, e



nº 1.186/22, ao Sr. Marcos Antônio da Luz; de autoria do Vereador Raphael Branco – nº 1.182/22, a Sra. Taís de Melo Ramos
Alves; de autoria do Vereador Luis de Souza – nº 1.154/22, ao Sr. Erick Reis, nº 1.155/22, ao Sr. Altair José da Costa,
nº 1.156/22, ao Sr. Jorge Fernando de Souza Teixeira, e nº 1.160/22, ao Sra. Cileide Figueiredo Alves; os projetos de
Resolução que concedem o Prêmio Destaque Empresarial: nº 1.161/22, de autoria do Vereador Adriano Martins, ao Sr.
Valdeir Cairo Baltazar; nº 1.162/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, ao Sr. Carlos Felipe da Costa Furtado; nº
1.181/22, de autoria do Vereador Raphael Branco, a Sra. Arlene Maria Corrêa; e nº 1.172/22, de autoria do Vereador Luis de
Souza Teixeira, ao Sr. Joaquim Flávio Ribeiro Pires; o Requerimento de Informações nº 1.188/22, de autoria da Comissão de
Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Defesa do Consumidor; e as Indicações Legislativas: nº 1.178/22 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões, nº 1.179/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins, e nºs 1.180 e 1.187/22 – de autoria do
Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às
dezoito horas e vinte e oito 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 vinte e nove de
novembro, às 17h30, 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 e dois
de novembro de dois mil e vinte e dois. RXCC.
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