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   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO

Atos do Prefeito

LEI Nº 2.094 DE 14 DE MAIO DE 2018.

Concede reconhecimento de Utilidade Pública Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO
PRETO

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º – É reconhecido como de Utilidade Pública Munici-
pal a “Associação Nossa Senhora do Sorriso”, com sede neste
Município.

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

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 14 de maio de 2018.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
 Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 160 DE 18 DE MAIO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
com o Benefício INSS nº 176.094.665-3, Espécie 41 e nos termos do
Memorando nº 098/2018, oriundo da Divisão de Recursos Huma-
nos,

R E S O L V E

Tornar vago o cargo de Motorista, em virtude de aposenta-
doria do servidor JORCELI  PEREIRA RIBEIRO, matricula 1.147,
com validade a contar de 08/04/2018.
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 GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 18 de maio de 2018.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 161 DE 18 DE MAIO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de
conformidade com o art. 113 da Lei Complementar nº 047/2013 e nos termos do procedimento administrativo nº 002443/
2018,

R E S O L V E

Conceder licença prêmio a servidora PATRICIA VELASCO DA SILVA,  Dentista, matricula 398, referente ao
período aquisitivo de 2002/2007, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com validade a contar de 18/05/2018.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 18 de maio de 2018.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3033

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 3419/2018; PARTES: Município de São José do Vale do Rio Preto
e a Srª.  Raphaela de Almeida Gomes; FUNÇÃO: Médico de Saúde da Família – USF- Centro, referência XV; PERÍODO
DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 18 de maio de 2018  e  findando-se em 14  de  novembro de
2018, conforme parecer jurídico da Procuradoria Geral do  Município, sob. Folhas de nº 16/18, “entendo que pode a
administração proceder à contratação até a posse do candidato aprovado em Concurso Público a ser realizado”; VA-
LOR: R$9.367,46 (nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos);DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:  n.º 10.122.0020.2.034/3.1.90.04.01 e 04(Manut.  das Ativ. da Sec. de Saúde- Contratação por tempo determinado-
Fontes: recursos próprios e da Saúde), e 3004.10.271.01.15.2.007/3.1.010.13.01 e 04 (Encargos Patronais do Município –
obrigações patronais- fontes; recursos próprios da saúde);DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2018.

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de maio de 2018.

ANA LUCIA MEDEIROS
Chefe do Setor de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3034

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 03179/2018; PARTES: Município de São José do Vale do Rio Preto e a
empresa POSTO VALVERDÃO LTDA; OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento parcelado e
contínuo pela CONTRATADA, ao Município de São Jose do Vale do Rio Preto de combustíveis: 24.793 litros de Gasolina
e 8.000 de Etanol, para viaturas da Frota municipal da Secretaria de Obras, Publicas, Urbanização e Transporte .com
previsão total de 90 (noventa) dias conforme planilhas constantes do Anexo I do Processo Administrativo Licitatório nº
8064/2017;VIGÊNCIA: O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se
em 17 de maio de 2018 e findando-se em 15 de agosto de 2018; VALOR: Pagará o valor total de R$147.023,75 (cento e
quarenta e sete mil vinte e três reais e setenta e cinco centavos). O percentual de desconto apurado no dia da licitação,
obtido pela diferença entre o valor final dos lances em cada item e o valor do combustível na bomba do licitante, para a
venda a varejo, foi de 3,6427% (três vírgula ,sessenta e quatro e  vinte e sete por cento). Dotações Orçamentárias e
Elementos: nº 3.3.90.30.00.00.00.00.0002–Material de Consumo – Manutenção da Frota Municipal – Secretaria de Obras
Públicas, Urbanização e Transportes; DATA DE ASSINATUTA: 17 de maio de 2018.
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São José do Vale do Rio Preto, em 17 de  maio de 2018.

ANA LÚCIA MEDEIROS
Chefe de Divisão de Contrato

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS Nº 006/18

OBJETO: O objetivo da presente chamamento é selecionar, dentre os participantes que se apresentarem, a melhor
proposta de acordo com as regras estabelecidos neste termo, visando a contratação de empresa especializada, com
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL), para EXECUÇÃO DE REDE DE
DRENAGEM NA RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS - BARRINHA, de conformidade com o edital e seus anexos que
contêm a especificação dos serviços, a composição de custos, o projeto básico e o cronograma físico-financeiro,
vedada a subcontratação total ou parcial para execução do objeto.

TIPO: Menor preço global;
DATA DE ABERTURA DO ENVELOPE: 28 de maio de 2018.
HORÁRIO: 10:00 horas

INFORMAÇÕES: Edital disponível no site www.sjvriopreto.rj.gov.br e na Divisão de Compras da Secretaria Municipal
de Administração, sito na Rua Coronel Francisco Limongi, nº. 125, 4º andar, Centro, ao lado do Shopping Estação ou
através dos telefones (0xx) 24 2224 7036, no horário de 09:30 às 16:30 horas;

São José do Vale do Rio Preto, 18 de maio de 2018.

EDMARA FERREIRA DE FREITAS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

Atos da Presidência da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Ata nº 018/18

Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, sob a
presidência do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Felipe
Machado Cairo Baltazar, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves e Luis Carlos da Silva, que assinaram o livro de
presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Josias Gonçalves para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir,
o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Rabello, secretário designado, fizesse a leitura da Ata de nº 17, da Sessão
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Ordinária realizada no dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário,
fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual
constava o Ofício GP nº 299/18, de protocolo nº 445/18, que encaminha o Projeto de Lei que dispõe sobre o Programa de
Acolhimento Provisório de Criança e Adolescente (Programa Família Acolhedora); Ofício GP nº 306/18, de protocolo nº
446/18, que informa encaminhamento de indicações do Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 307/18, de protocolo nº
447/18, que informa encaminhamento de indicações do Vereador Marcelo Neves; Ofício GP nº 308/18, de protocolo nº
448/18, que informa encaminhamento de indicações do Vereador Fábio Guerra; Ofício GP nº 309/18, de protocolo nº 449/
18, que adita o Ofício GP nº 249/18, referente o Requerimento de Informações nº 162/18; as Indicações Legislativas de nºs
436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444 e 452/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra; e o protocolo nº 450/18, da munícipe
Aparecida Vanda Faraco Pacheco Peixoto, do Roçadinho, que encaminha sugestão referente aos recursos do Denatran.
Findas as leituras do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Lucas Rabello que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes. Ressaltou o
protocolo lido pelo vereador Felipe Baltazar com relação a investimentos para o trânsito no Município, tecendo alguns
comentários, ressaltando a necessidade do Município no que diz respeito à regulamentação e fiscalização. Finalizou
agradecendo e desejando uma boa noite a todos. Inscrito na Fala do Expediente usou a Tribuna o Vereador Francisco
Bulhões que iniciou agradecendo a Secretaria de Obras na pessoa do secretário Rogério Caputo e toda a sua equipe pela
operação tapa-buraco na comunidade de Barrinha feita na rua principal do bairro que é a Rua Irene Lima e parte da
Silveira da Motta, ressaltando a necessidade da mesma ação em outros bairros.  Agradeceu também ao prefeito pela ação
realizada. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, não havendo Ordem do Dia e não havendo oradores
inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e onze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia três de maio de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos,
com análise na Ordem do Dia dos projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º
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 seis de abril de dois mil e dezoito.
GFC

Ata nº 019/18

Ata da Décima Nona Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, sob a presidência do
Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Felipe Machado Cairo
Baltazar, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles Guerra Júnior, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e oito minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Josélia dos Santos para fazer a leitura
de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário, fizesse a
leitura da Ata de nº 18, da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, que, depois de lida
foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Felipe
Baltazar, 1º Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 312/18, de protocolo nº 454/18, que encaminha cópia da Lei nº 2.093, que
dispõe sobre a Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores da Câmara; Ofício GP nº 315/18, de protocolo nº 455/18,
que encaminha cópia do Decreto nº 2.823, de abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20 mil para o
Orçamento Anual da Câmara Municipal; e as Indicações Legislativas de nºs 456 e 457/18, de autoria do Vereador Fábio
Guerra. Findas as leituras do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Lucas Rabello que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes.
Ressaltou sobre a publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na parte do Poder Legislativo onde foi
mencionado sobre a delimitação da divisa com Município de Vila do Pião, bem como todo o investimento feito sendo que
não era pertinente. Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite a todos. Também inscrito na Fala do Expediente
usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e demais
presentes. Mencionou também a questão da delimitação da divisa do Município de São José com o Município de Volta
do Pião e o investimento feito em uma localidade que não é de nossa responsabilidade. Falou sobre as casas populares
e a falta de documentação para a conclusão. Elogiou o passeio ciclístico realizado pela companhia dos animais. Finalizou
agradecendo e desejando uma boa noite a todos. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, havendo
Ordem do Dia foram aprovadas as Indicações Legislativas de nº 434/18, de autoria dos Srs. Vereadores Francisco
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Bulhões e Marcelo Neves; e de nºs 435 a 444, 452, 456 e 457/18, de autoria dos Vereador Fábio Guerra. Encerrada a Ordem
do Dia e havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Srs. Vereadores Lucas Rabello
e Felipe Baltazar. Encerrada a lista de inscritos nas Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e três minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no
plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia oito de maio de dois mil e
dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, com análise na Ordem do Dia dos projetos de nºs 757/17, de autoria do
Vereador Marcelo Neves; nº 866/17, de autoria da Vereadora Josélia dos Santos; nº 338/18, de autoria do Vereador Fábio
Guerra; e de nº 250/18, de autoria dos Srs. Vereadores, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões
permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º 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 maio de dois mil e dezoito.
GFC

Ata nº 020/18

Ata da Vigésima Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São
José do Vale do Rio Preto, realizada aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, sob a presidência do Sr.
Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Felipe Machado Cairo Baltazar,
Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Claudio Vieira Ramos, Marcelo Rabello Neves, Luis Carlos da Silva e
Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta
e oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis Carlos
da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos,
2º Secretário, fizesse a leitura da Ata de nº 19, da Sessão Ordinária realizada no dia três de maio de dois mil e dezoito, que,
depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o
Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral,
artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 316/18, de protocolo nº 465/18, que encaminhou o
Projeto de Lei que solicita autorização para contratação temporária de profissionais para atender o CAPS; Ofício GP nº
318/18, de protocolo nº 466/18, que informa encaminhamento das indicações legislativas de autoria do Vereador Fábio
Guerra; Ofício GP nº 319/18, de protocolo nº 467/18, que informa encaminhamento de indicação de autoria dos Vereado-
res Francisco Bulhões e Marcelo Neves; Requerimento de Informações nº 469/18, da Comissão de Educação, Cultura,
Saúde e Meio Ambiente; Indicação Legislativa nº 463/18, de autoria do Vereador Felipe Baltazar; Indicação Legislativa
nº 468/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra; Moção de Aplausos nº 464/18, ao 25º Congresso Missionário de
SEMIPA, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício nº 20/18, de protocolo nº 459/18, do Sinservale, que requer o
cumprimento da tabela de vencimentos do Magistério Público Municipal; Ofício de protocolo nº 459/18, do Clube de
Apoio Mútuo, com relação ao Projeto de Lei da ALERJ referente limites do Município; abaixo assinado dos moradores
da Serra do Capim, de protocolo nº 460/18, referente o fechamento da EM Domingos José Teixeira; abaixo assinado dos
moradores da Glória, Morro Grande, Roçadinho, Areias e Ventania, de protocolo nº 460/18, referente o fechamento da EM
Maria Euquépia; Ofício nº 20/18, de protocolo nº 459/18; e o convite do Centro de Cultura Dr. Eugênio Ruótulo Neto, para
abertura do Projeto Artistas do Vale com a Exposição da artista Maria Claudia. Findas as leituras do Expediente, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que iniciou cumprimentando o
Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes. Relatou a situação da escola Maria Euquépia ser fechada de
uma forma arbitrária e o ônibus escolar que faz o transporte dos alunos sendo quatro alunos por banco que é ilegal e
irregular, sendo certo que tudo foi avisado ao Ministério Público em audiência com a juíza. Mencionou o fato de apesar
de o Poder Executivo estar trabalhando com 30% de remanejamento, o péssimo estado em que se encontra o município
e que está caindo na conta dos vereadores. Ressaltou o requerimento de informações feito sobre a licitação para
fornecimentos de gêneros alimentícios para o hospital, dentre eles milho de pipoca. Finalizou agradecendo e desejando
uma boa noite. Também inscrita na Fala do Expediente usou a Tribuna a Vereadora Renilda Pereira Gonçalves que iniciou
cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores, senhoras e senhores. Relatou sua preocupação e tristeza com
a questão dos animais peçonhentos na Estrada da Santa Fé, ressaltando a gravidade da situação, pois lá se encontra
muitas crianças pequenas. Mencionou a necessidade de contratação de profissionais para o CAPS e obstetra, principal-
mente para os finais de semana, bem como a situação da falta de recolhimento de lixo da cidade.  Finalizou agradecendo
e desejando uma boa noite. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, havendo Ordem do Dia foram
votados e aprovados em primeiro e segundo turnos os projetos de Lei de nºs 757/17, que institui a Campanha Municipal
de Valorização do Professor no Município, de autoria do Vereador Marcelo Neves; nº 338/18, que dispõe sobre a criação
do Órgão Municipal de Controle Social de Saneamento Básico, de autoria do Vereador Fábio Guerra; e nº 250/18, que
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concede o reconhecimento de Utilidade Pública Municipal para a Associação Nossa Senhora do Sorriso, de autoria dos
Srs. Vereadores. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezenove
horas o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia dez de maio de
dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, com análise na Ordem do Dia dos projetos que forem deliberados
pelas comissões permanentes, e convidando a todos para participarem da Audiência Pública com secretários municipais
para tratar de questões relativas à coleta de lixo no Município. E eu, Felipe Baltazar, 1º 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 maio de dois mil e dezoito.
GFC

Ata nº 021/18

Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, sob a presidência
do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Felipe Machado Cairo
Baltazar, Claudio Vieira Ramos, Marcelo Rabello Neves, Luis Carlos da Silva e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assina-
ram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e seis minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura de texto
da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário, fizesse a leitura da Ata
de nº 20, da Sessão Ordinária realizada no dia oito de maio de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário,
fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual
constava o Ofício GP nº 326/18, de protocolo nº 475/18, que responde o Requerimento de Informações nº 369/18; Ofício
GP nº 325/18, de protocolo nº 474/18, que encaminha manifestações da SETEL sobre gerador disponibilizado para a
Municipalidade; o Requerimento de Informações nº 472/18, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio
Ambiente; a Moção de Aplausos nº 471/18 para a Sra. Ilbelis Esteves de Almeida, de autoria do Vereador Fábio Guerra;
e o Ofício nº 18/18, de protocolo nº 473/18, do Dr. Marcelo Raimundi, que requer a intercessão do Legislativo para
viabilizar segurança no Hospital e PSFs do Município. Findas as leituras do Expediente, não havendo oradores inscritos
para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação do Requerimento de Informações nº 469/18, da
Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e vinte e quatro minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença
de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária,
a ser realizada no dia quinze de maio de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, com análise na Ordem do
Dia dos projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes, e convidou a todos para participarem, na sequência,
da Audiência Pública com os secretários municipais de Meio Ambiente e Defesa Civil e Ordem Pública para tratar de
questões relativas à coleta de lixo no Município. E eu, Felipe Baltazar, 1º 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 maio de dois mil e dezoito.
GFC
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