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PORTARIAS

PORTARIA Nº 24, DE 17 DE MARÇO DE 2023.

O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere
a legislação em vigor e nos termos do disposto no art. 5º-A da
Resolução nº 781, de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar, sem prejuízo do exercício das atribuições do
cargo de Motorista, o servidor efetivo EMERSON ZIMBRÃO DE
OLIVEIRA, matrícula nº 138-2, para ocupar a função gratificada de
MOTORISTA  DE GABINETE, a partir de 17 de março de 2023.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ  DO
VALE DO  RIO PRETO, em 17 de março de 2023.

ADRIANO  MARTINS  DE  OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 25, DE 20 DE MARÇO DE 2023.

O  PRESIDENTE  DA  CÂMAR A MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere
a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar, em caráter excepcional, VALDECI  SANTOS
DE OLIVEIRA, servidor comissionado desta Casa, portador da CNH
nº 05852675485, a conduzir as viaturas abaixo relacionadas:

– Onix Plus Premier I Turbo, Chassi 9BGEP69H0NG176597;
Placa RKI5175.

– Onix Plus Premier I Turbo, Chassi 9BGEP69H0NG180612;
Placa KJK6177.

– Toyota Yaris SLS Sedan, Chassi 9BRBC3S32P8230176;
Placa RJR9I38.

– Toyota Yaris SLS Sedan, Chassi 9BRBC3S32P8233398;
Placa RIT9J86.

– Virtus Highline 200 TSI, Chassi 9BWDH5BZ5LP080223,
Placa LUG 5E59.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SÃO  JOSÉ  DO
VALE DO  RIO  PRETO, em 20 de março de 2023.

ADRIANO  MARTINS  DE  OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata nº 02/23

Ata da Segunda Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr.
Vereador Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de
Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Marcelo Rabello Neves e Marcos Antônio Machado, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta  e cinco minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Renato Fabiano Marques de Oliveira para fazer
a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaqueline Hiat, Segunda Secretária,
para que fizesse a leitura da Ata nº 1 da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e três
que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a
Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária, 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 061/23 que encaminha o Projeto de Lei
nº 269/23 que revoga a Lei Municipal nº 2.103, de 2018 que denominou o CIEP Leonel Brizola; Ofício GP nº 056/23 que
encaminha o Projeto de Lei nº 272/23 que requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 194.769,28; o Requerimento da Comissão de Justiça e Redação pela inserção na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº
252/23, do Projeto de Resolução nº 253/23 e o Requerimento nº 277/23 para expedição de Decreto Legislativo; os projetos
de Resolução referentes ao Prêmio Bernadeth Madeira: de autoria da Vereadora Adriana Nardy – nº 265/23, a Sra. Catharina
Delfina de Jesus Carvalho, e nº 274/23, a Sra. Michelle Pereira; de autoria do Vereador Francisco Bulhões – nº 275/23, a Sra.
Josélia dos Santos Portugal, e nº 276/23, a Sra. Ana Paula Chaves Telles; de autoria do Vereador Adriano Martins – nº
280/23, a Sra. Valdecir de Rezende Alves, e nº 281/23, a Sra. Maria Adélia Souza Lopes; de autoria do Vereador Raphael
Branco – nº 278/23, a Sra. Leidiane Garcia Esteves, e nº 279/23, a Sra. Renata dos Santos; de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho – nº 282/23, a Sra. Ana Lúcia Muniz de Paula; os projetos de Resolução referentes ao Prêmio Melhores do
Esporte – de autoria do Vereador Luis de Souza – nº 255/23, ao Sr. Guilherme Martins Arruda Medeiros; de autoria da
Vereadora Adriana Nardy – nº 266/23, ao Sr. Pascoal Joaquim Veríssimo, e nº 267/23, a Sra. Sandra Regina Ramos de Souza;
os Requerimentos de Informações de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho – nº 256, nº 257, nº 258, nº 259/23, nº 260,
nº 261 e nº 273/23; e nº 270/23, de autoria do Vereador Adriano Martins; as Indicações Legislativas nºs 263 e 264/23, de
autoria da Comissão de Educação, Cultura e Juventude; a Moção de Aplausos nº 271/23, de autoria do Vereador Adriano
Martins ao Sr. Antonio Marcos Faraco; e a Moção de Aplausos nº 268/23, de autoria do Vereador Raphael Branco ao Sr.
Thiago Rangel Lima. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela
de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos os presentes com uma ótima noite, expressando sua alegria em ver tantos
colegas motoristas do quadro de servidores públicos municipais presentes no plenário, os quais vieram à esta Casa
buscando reivindicar seus direitos. Explanou sobre o árduo trabalho exercido por esses motoristas, discorrendo sobre a
necessidade das diárias recebidas pelos que atuam em viagens para fora do município, aludiu sobre o decreto do Poder
Executivo Municipal, no qual passa a ser obrigatório a apresentação de notas fiscais para o recebimento desta verba
indenizatória, demonstrando sua indignação com este fato e reconhecendo a ilegalidade do mesmo. Encerrou mencionando
a resolução do TCE- RJ referente a regulamentação dessas diárias, comprometendo-se na busca pelos direitos de todos os
servidores municipais. Também inscrito o Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos e fazendo
menção a fala da vereadora Daniela de Carvalho, enfatizando que esta Casa, de modo geral, tem responsabilidades em
relação aos servidores municipais, buscando a valorização de todos. Discorreu sobre os diversos problemas em relação ao
fornecimento de energia elétrica em nossa cidade, relembrando se tratar de uma situação antiga e recorrente no município,
citando uma ação civil pública contra a empresa ENEL, iniciada em 2013. Mencionou reunião entre os Poderes Legislativo
e Executivo, onde houve o comprometimento do Prefeito Municipal em realizar ação junto ao Poder Judiciário para que
esses problemas possam ser amenizados. Finalizou solicitando que esta Casa promova, o mais breve possível, uma
audiência pública com a empresa ENEL. Encerrando a lista de inscritos para a Fala no Expediente usou a Tribuna o Vereador
Marcos Machado que iniciou cumprimentando e desejando uma boa noite a todos. Reportou-se a fala da vereadora
Daniela de Carvalho, se solidarizando aos motoristas do quadro de servidores municipais e relembrando a época em que
lutaram para conquistar o direito ao recebimento das diárias. Mencionou requerimento feito para expedição de um Decreto
Legislativo suspendendo o efeito do artigo quinto do Decreto 3.639 publicado pelo Senhor Prefeito, onde ele pede a
apresentação de notas fiscais para o recebimento de diárias. Discorreu sobre as conquistas da área da saúde, pontuando
a realização de colonoscopia e endoscopia, a chegada do Dr Abraão, médico proctologista, e do Dr Daniel, médico
angiologista. Finalizou relatando os questionamentos e solicitações feitas junto ao Poder Executivo com relação a defasagem



ANO XIV nº 2.754 - 2ª-feira
20 de março de 20233 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
http://www.cmsjvrpreto.rj.gov.br

das referências salarias dos servidores municipais, mencionando seu comprometimento na busca pelos direitos dos
servidores. Findas as Falas no Expediente, não havendo Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e trinta e nove 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 28 de
fevereiro, às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos de Lei, de Resolução, Requerimentos de
Informações e Indicações que inicialmente estavam inseridos na Sessão Legislativa do dia 23. E eu, Adriana Nardy,
Primeira 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 três de fevereiro de dois mil
e vinte e três. RXCC.

Ata nº 03/23

Ata da Terceira Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr.
Vereador Adriano Martins de Oliveira, com a presença 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 que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e quatro
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, Primeira Secretária,
para que fizesse a leitura da Ata nº 2 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e três de dois mil e vinte e três que, depois
de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana
Nardy, Primeira Secretária, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral,
artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Projeto de Resolução nº 290/23 de autoria do Vereador Marcelo
Neves que concede o Prêmio Bernadeth Madeira a Sra. Angela Cristina Baptista Meireles Guerra; Projeto de Resolução nº
291/23 de autoria do Vereador Marcelo Neves que concede o Prêmio Bernadeth Madeira a Sra. Josiana de Castro Santos;
Projeto de Resolução nº 292/23 de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira que concede o Prêmio Bernadeth Madeira a
Sra. Ana Lúcia Gioseff; as Indicações Legislativas: nº 283/23 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nº 284/23 – de
autoria da Vereadora Adriana Nardy, nºs 287 e 288/23 – de autoria do Vereador Adriano Martins, e nº 289/23 – de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; o Requerimento nº 285/23, de autoria dos professores da rede municipal de Ensino que
requerem a apuração do descumprimento da Lei do Piso Nacional do Magistério; e o Requerimento nº 293/23, do SINSERVALE,
requerem a utilização da Tribuna Livre na Sessão Legislativa do dia 02/03/2023. A seguir, havendo oradores inscritos para
a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando os Excelentíssimos
Senhores Vereadores e a todos os presentes. Discorreu sobre os problemas de energia elétrica do nossa cidade, referindo-
se a falta de assistência da empresa Enel, e pontuando a ausência de poda da vegetação, de forma preventiva, o que seria
de responsabilidade das secretarias municipais, cobrando ainda providências por parte do Poder Executivo. Mencionou o
Decreto Legislativo referente as diárias dos motoristas municipais e finalizou expressando seu apoio e solidariedade para
com esses servidores. Também inscrito o Vereador Raphael Branco que iniciou desejando uma boa tarde a todos, reportou-
se a fala da vereadora Daniela de Carvalho, referente as cobranças devido à má prestação de serviços pela empresa Enel,
mencionando que estaria na Alerj em contato com o deputado Thiago Rangel, atual presidente da Comissão de Minas e
Energia do Estado do Rio de Janeiro, na busca de soluções para essa causa. Finalizou agradecendo a presença dos
motoristas, servidores públicos municipais, e demonstrando seu apoio na luta pela conquista de seus direitos. Findas as
Falas no Expediente, não havendo Ordem do Dia, passou-se a Ordem do Dia com a votação em 2º turno do Projeto de Lei
nº 1.227/22 que revoga os artigos 175 e 176 da Lei nº 106 que instituiu o Código Tributário do Município; o Requerimento
nº 277/23 de autoria da Comissão de Justiça e Redação pela expedição de Decreto Legislativo; os Projetos de Resolução
que concedem o Prêmio Bernadeth Madeira Dias: de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat – nº 219A/23, a Sra. Clarice Maria
da Costa, e nº 219B/23, a Sra. Marcelly Marques Ramos; de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho – nº 228/23, a Sra.
Tania Aparecida de Carvalho da Silva, e nº 282/23, a Sra. Ana Lúcia Muniz de Paula; de autoria do Vereador Marcos
Machado – nº 250/23, a Sra. Lucia Maria Araújo do Alto, e nº 251/23, a Sra. Leda Maria Gomes de Oliveira; de autoria da
Vereadora Adriana Nardy – nº 265/23, a Sra. Catharina Delfina de Jesus Carvalho, e nº 274/23, a Sra. Michelle Pereira; de
autoria do Vereador Francisco Bulhões – nº 275/23, a Sra. Josélia dos Santos Portugal, e nº 276/23, a Sra. Ana Paula Chaves
Telles; de autoria do Vereador Adriano Martins – nº 280/23, a Sra. Valdecir de Rezende Alves, e nº 281/23, a Sra. Maria
Adélia Souza Lopes; de autoria do Vereador Raphael Branco – nº 278/23, a Sra. Leidiane Garcia Esteves, e nº 279/23, a Sra.
Renata dos Santos; de autoria do Vereador Marcelo Neves – nº 290/23, a Sra. Angela Cristina Baptista Meireles Guerra, e
nº 291/23, a Sra. Josiana de Castro Santos; de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira – nº 292/23, a Sra. Ana Lúcia
Gioseff. Os Projetos de Resolução que concedem o Prêmio Melhores do Esportes: de autoria do Vereador Marcos Machado
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– nº 235/23, ao Sr. Cirlan dos Santos Dias, nº 236/23, a Sra. Andreza Vieira da Fonseca; de autoria do Vereador Raphael
Branco – nº 246/23, ao Sr. Bruno Braga Guerra Ferreira, e nº 247/23, a Sra. Letícia Rodrigues de Mello; de autoria do Vereador
Luis de Souza Teixeira – nº 255/23, ao Sr. Guilherme Martins Arruda Medeiros; de autoria da Vereadora Adriana Nardy – nº
266/23, ao Sr. Pascoal Joaquim Veríssimo, e nº 267/23, a Sra. Sandra Regina Ramos de Souza. Os Requerimentos de
Informações: nºs 154, 155 e 233/23, do Vereador Francisco Bulhões; nº 180/23, da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e
Defesa do Consumidor; nº 270/23, de autoria do Vereador Adriano Martins; e nºs 186, 256, 257, 258, 259, 260, 261 e 273/23,
de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas: de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho –
nºs 010 a 016, 033 a 037, 039, 042 a 044, 052 a 077, 079 e 080, 093 a 101, 122 a 126, 131 a 140, 147 a 151, 162 a 171, 187 a 191,
199 a 203, 220 a 224, 226 a 230, e 249/23; de autoria do Vereador Adriano Martins – nºs 205, 206, 209, 213, 287 e 288/23; de
autoria do Vereador Marcelo Neves – nºs 130, 176 a 178, 183 a 185/23; de autoria do Vereador Marcos Machado – nºs 102
a 106, 142 a 145, 172 a 175, 204, 207 e 283/23; de autoria do Vereador Raphael Branco – nºs 160 e 161/23; de autoria do
Vereador Francisco Bulhões – nºs 049, 081 a 091, 107, 111, 113,114, 116 a 119, 119A, 121, 158 e 289/23; de autoria da
Comissão de Educação, Cultura e Juventude – nºs 263 e 264/23; e de autoria da Vereadora Adriana Nardy – nº 284/23.
Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e dezesseis
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 02 de março, às 17h30, quando estaremos
analisando na Ordem do Dia os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Adriana Nardy,
Primeira 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 oito de fevereiro de dois mil
e vinte e três. RXCC.

Ata nº 04/23

Ata da Quarta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr. Vereador Adriano
Martins de Oliveira, 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 quarenta e seis 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 o Vereador Raphael Branco, Segundo Secretário ad-hoc, para que fizesse a
leitura da Ata nº 3 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e oito de dois mil e vinte e três que, depois de lida foi aprovada
na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy, Primeira
Secretária, 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 068/23, enviado em resposta ao Requerimento de Informações encaminhado
através do Ofício nº 23/23 que originou o Processo Eletrônico nº 1.181/23; as Indicações Legislativas: nºs 301 e 303/23 – de
autoria do Vereador Marcos Machado, e nºs 302, 304 e 305/23 – de autoria do Vereador Marcelo Neves. A seguir, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou cumprimentando a
todos e, de maneira especial, aos seus colegas e amigos de profissão, os professores da rede municipal de ensino
presentes no plenário. Demonstrou seu carinho e admiração por esta profissão, relatando sobre as dificuldades e
responsabilidades próprias do professor e sobre a necessidade de um salário justo. Mencionou ações e conquistas do
magistério ocorridas no passado, discorrendo sobre a atual luta para que se faça cumprir em âmbito municipal, a Lei do Piso
Nacional dos Professores, que está em vigor no país desde 2008, afirmando que o Poder Legislativo tem a obrigação e o
papel fundamental de fazer cumprir as leis e é preciso criar mecanismos para que isso aconteça. Finalizou demostrando seu
compromisso, juntamente com os demais vereadores, na aprovação de Projetos de Lei que visem a valorização de todos os
servidores municipais. Também inscrito o Vereador Raphael Branco que iniciou desejando uma boa noite a todos. Reportou-
se a fala da vereadora Adriana Nardy, reconhecendo a importância dos professores e a necessidade da valorização desta
profissão, comprometendo-se em estar unido aos demais vereadores na busca pelos direitos dos servidores do magistério.
Mencionou reunião realizada com o deputado Thiago Rangel, atual presidente da Comissão de Minas e Energia do Estado
do Rio de Janeiro, na qual foram abordados os problemas de energia elétrica de nossa cidade e a péssima prestação de
serviços por parte da empresa ENEL, focando em soluções concretas para estas questões. Finalizou agradecendo a este
deputado e mencionando a implantação de um novo projeto esportivo em nosso município, proveniente do governo
estadual. Encerrando a listra de inscritos, em atenção ao requerimento de nº 293/23, usou a Tribuna Livre a Sra. Maria
Tereza Zózimo Caputo, presidente do SINSERVALE que iniciou cumprimentando aos vereadores e aos seus colegas
professores. Expressou sua indignação referente ao não pagamento do Piso Nacional aos professores municipais,
considerando que este piso está em vigor desde 2008 através da Lei Federal nº 11.738. Fazendo a leitura integral do
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documento protocolado nesta Casa sob o nº 285, em 28 de fevereiro de 2023, discorreu sobre as diversas reuniões com o
Poder Executivo, nas quais foram acordadas datas para a implementação do Piso Nacional aos vencimentos do magistério,
porém esses acordos nunca foram cumpridos e os salários dos professores municipais continuam defasados até a presente
data. Finalizou solicitando apoio ao Poder Legislativo Municipal na luta para que se faça cumprir os direitos desta classe.
Findas as Falas no Expediente, não havendo Ordem do Dia e nem inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas
e trinta e um 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 sete de março, às 17h30,
quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Adriana Nardy, Primeira 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 dois de março de
dois mil e vinte e três. RXCC.

Ata nº 05/23

Ata da Quinta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr. Vereador Adriano
Martins de Oliveira, com a presença 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 que assinaram o livro de
presença e, havendo número legal, às dezessete horas e trinta e três minutos, fazendo a invocação regimental, deu início
aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Raphael Branco  para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir,
o Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaqueline Hiat, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 4 da Sessão
Ordinária realizada no dia dois de março de dois mil e vinte e três que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem
qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária, 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 73/23, de protocolo nº 311/23 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos
setores competentes; Ofício GP nº 76/23, de protocolo nº 318/23 que requer cópia integral do Processo Legislativo que
resultou na edição do Decreto Legislativo nº 74/23; o Requerimento de Informações nº 313/23, de autoria da Comissão de
Educação, Cultura e Juventude; o Projeto de Resolução nº 315/23, de autoria do Vereador Adriano Martins que concede o
Prêmio Melhores do Esporte a Sra. Barbara Freitas de Oliveira; o Projeto de Resolução nº 316/23, de autoria do Vereador
Adriano Martins que concede o Prêmio Melhores do Esporte ao Sr. Cassiano Gomes França; as Indicações Legislativas:
nºs 306 a 309/23 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 302, 304 e 305/23 – de autoria do Vereador Marcelo Neves,
nº 310/23 de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira, nº 312/23 – de autoria da Vereadora Adriana Nardy, nº 317/23 – de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 321 e 322/23 – de autoria do Vereador Raphael Branco; as Moções de
Aplausos de autoria do Vereador Raphael Branco: nº 319/23, ao Sr. Jonatan de Oliveira Souza, e nº 320/23, ao Sr. Cristiano
Magalhães de Azevedo; o Ofício PRS/SSE/CGC nº 2029/23, do Tribunal de Contas do Estado, comunicando a aprovação
da prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal referente ao exercício de 2021. A seguir, não havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente passou-se a Ordem do Dia com a votação dos Projetos de Resolução de
autoria do Vereador Adriano Martins que concedem o Prêmio Melhores do Esporte: nº 315/23, a Sra. Barbara Freitas de
Oliveira, e nº 316/23, ao Sr. Cassiano Gomes França; o Requerimento de Informações nº 313/23, de autoria da Comissão de
Educação, Cultura e Juventude; e as Indicações Legislativas: nºs 306 a 309/23 – de autoria do Vereador Marcos Machado,
nºs 302, 304 e 305/23 – de autoria do Vereador Marcelo Neves, nº 310/23 – de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira,
nº 312/23 – de autoria da Vereadora Adriana Nardy, nº 317/23 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 321
e 322/23 – de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezessete horas e quarenta e nove 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 nove de março, às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Adriana Nardy, Primeira 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 sete de março de dois mil e vinte e três. RXCC.


