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Atos do Poder Legislativo
Município de São
José do Vale do Rio Preto
ANO IX nº 1.514 - 3ª-feira, 04 de dezembro de 2018
Ata nº 055/18
Ata da Quinquagésima Quinta 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 novembro do
ano de dois mil e dezoito, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Marcelo Rabello Neves, Lucas
Duarte Rabello, Josélia dos Santos, Felipe Machado Cairo Baltazar,
Claudio Vieira Ramos, Luis Carlos da Silva e Fábio Meireles Guerra
Júnior, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às
dezoito horas e quatorze minutos o Sr. Presidente 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 54, da Sessão Ordinária realizada
no dia seis de novembro 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 Projeto
de Resolução nº 895/18, de autoria do Vereador Luis Carlos da Silva,
que requer a outorga de título honorífico para a Sra. Jandira Aparecida
Teixeira da Costa; os requerimentos de informações de nºs 890, 891 e
892/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; e as Indicações
Legislativas de nºs 893/18, de autoria do Vereador Marcelo Neves, e
nº 894/18, de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Findas as leituras
do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou cumprimentando
o Senhor Presidente, senhoras, senhores, imprensas presentes e diretor
Alan Cordeiro representando o Poder Executivo. Pontuou sobre o
protocolo que realizou no sentido da instalação do ponto eletrônico
na Câmara Municipal, bem como demais departamentos públicos do
Município prezando pela moralização e cumprimento do horário pelos
servidores. Inscrito para Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Lucas Rabello que mencionou sobre a necessidade de uma
pauta no intuito de finalizar os projetos pendentes do Poder Legislativo
tendo em vista o fim do ano e o recesso que se aproxima. Justificou
sua ausência, bem como do vereador Felipe Baltazar na audiência
pública da Saúde, tendo em vista a modificação da data, não sendo
possível o reajuste em suas agendas com compromissos previamente
agendados. Inscrito para Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Fábio Guerra que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais
vereadores e demais presentes. Parabenizou o vereador Marcelo Neves
pelo projeto. Mencionou a questão da água e a necessidade de
tratamento, bem como outras ações como câmeras na praça João
Werneck e Estação, e demandas em ônibus escolares que necessitam
ser atendidas, dentre outras. Pontuou o acontecimento do projeto
Falando Sério pelo quinto ano consecutivo e que abrange as crianças e

2

INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL
Poder Legislativo

ANO IX nº 1.514 - 3ª-feira
04 de dezembro de 2018

adolescentes do Município. Finalizou desejando boa noite. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, não
havendo Ordem do Dia e nem oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e dois minutos
o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no
plenário, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia treze de novembro de
dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei que forem
deliberados pelas comissões permanentes. A seguir, convidou a todos para permanecerem na Câmara para participarem,
na sequência, da Audiência Pública com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 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 novembro de dois mil e dezoito.
Ata nº 056/18
Ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Marcelo Rabello Neves, Josélia dos Santos,
Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, 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 um minutos o Sr. Presidente 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 55, da Sessão Ordinária realizada no dia oito de novembro 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 Fábio Guerra, 1º Secretário
ad hoc 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 670/18, de protocolo nº 888/18 que informa encaminhamento das Indicações Legislativas
dos Srs. Vereadores aos setores competentes; Ofício GP nº 663/18, de protocolo nº 889/18, que encaminha o Projeto de
Lei que cancela os créditos tributários referentes ao IPTU dos imóveis localizados na Rua Júlio Manoel Pimentel, na Volta
do Pião, referente ao período de 2011 a 2017; Ofício GP nº 677/18, de protocolo nº 896/18, que solicita a disponibilização
de veículos em desuso na Câmara Municipal; Projeto de Resolução nº 908/18, de autoria do Vereador Francisco Bulhões,
que concede título honorífico para o Sr. Francisco Ribeiro Teixeira; Projeto de Resolução nº 910/18, de autoria da Vereadora
Josélia dos Santos, que concede título honorífico para o Sr. Carlos Alberto Constantino de Souza; os requerimentos de
informações de nºs 898 e 899/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; as indicações legislativas de nºs 909/18, de
autoria dos Vereadores Francisco Bulhões e Marcelo Neves; nº 897/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; 901 a
904/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra; 905 a 907/18, de autora do Vereador Felipe Baltazar; e o requerimento de
protocolo nº 900/18, da Associação Comercial, Industrial e Rural do Vale do Rio Preto. Findas as leituras do Expediente,
não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação dos Requerimentos
de Informações de nºs 871, 873 a 878, e 890 a 892, e 898 e 899/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; nº 866/18, de
autoria do Vereador Lucas Rabello; e as Indicações Legislativas de nºs 869, 870 e 894/18, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões; nºs 868 e 909/18 – Vereadores Francisco Bulhões e Marcelo Neves; nº 893/18, de autoria do Vereador Marcelo
Neves; nº 854, 901 a 904/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra; nº 897/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; e
nº 905 a 907/18, de autoria do Vereador Felipe Baltazar. Terminada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos
para as Explicações Pessoais, às dezessete horas e cinquenta minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo
a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Srs. Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos,
quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei de nºs 458/16, 140/17, 314/17, 327/17, 615/17, 920/17, 923/17,
929/17 e 546/18, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, 1º
Secretário ad hoc, 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 treze de novembro de dois mil e
dezoito.
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