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Ata nº 050/18
Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa
da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de
dois mil e dezoito, sob a presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões,
com a presença dos Vereadores Felipe Machado Cairo Baltazar, Lucas
Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos, Luis
Carlos da Silva, Marcelo Rabello Neves, Fábio Meireles Guerra Júnior
e Claudio Vieira Ramos, que assinaram o livro de presença e, havendo
número legal, às dezoito horas e nove 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 49, da Sessão
Ordinária realizada no dia dezoito de outubro 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 os Ofícios GP de nºs 643/18 (de protocolo nº 798/18)
e 644/18 (de protocolo nº 806/18), que informam o encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; o Projeto de
Resolução nº 785/18, de autoria do Vereador Luis Carlos da Silva,
que requer a expedição de título honorífico para a Sra. Jaqueline Hiat
Dias; os Requerimento de Informações de nºs 786 a 795/18, 800 a
805/18, e 807 a nº 815/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; a
Indicação Legislativa nº 797/18, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões; o Requerimento nº 783/18, de autoria do Vereador Claudio
Ramos, que requer Moção de Aplausos para o Sr. Márcio Lúcio Benfica
Fernandes; o Requerimento nº 784/18, do munícipe Josias Gonçalves,
que requer inscrição para utilizar a Tribuna Livre no dia 23/10,
abordando o tema Saúde; e o concite do Colégio Cenecista Vale do
Rio Preto, para a Feira de Conhecimentos no dia 24/10, de 9 às 15
horas na sede do Colégio. Findas as leituras do Expediente, não
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, mas munícipe
inscrito para a Tribuna Livre, usou a mesma o Sr. Josias Gonçalves que
iniciou cumprimentando a todos os presentes. Utilizou a Tribuna para
ressaltar os problemas enfrentados sobre a falta de água no bairro
Brucussú, bem como outras demandas e necessidade daquela localidade.
Finalizou agradecendo. A seguir, passou-se a Ordem do Dia com a
votação e aprovação dos Requerimento de Informações de nºs 786 a
795/18, 800 a 805/18, e 807 a nº 815/18, de autoria do Vereador
Claudio Ramos; e a Indicação Legislativa nº 797/18, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões. Terminada a Ordem do Dia, não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e
trinta e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes
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no plenário, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e três de outubro
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. 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 três de outubro de dois mil e dezoito.
Ata nº 051/18
Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves,
Josélia dos Santos, Luis Carlos da Silva e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número
legal, às dezessete horas e trinta e cinco 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 Lucas Rabello, 2º Secretário ad hoc fizesse a leitura da Ata de nº 50, da Sessão Ordinária
realizada no dia vinte e três de outubro 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 Marcelo Neves, 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
Projeto de Lei nº 819/18, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello que institui o Dia Municipal de Valorização da
Família; as Indicações Legislativas de nºs 816, 817 e 818/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra, e nºs 821 e 822/18, de
autoria do Vereador Claudio Ramos; a Moção de Aplausos nº 820/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra, ao Café
Tassinari; a Moção de Repúdio nº 823/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos, à Concessionária ENEL Brasil; e o
Ofício nº 82//18 da Comarca de São José, convidando para o encerramento das atividades do Projeto Falando Sério, a ser
realizado no dia 05/11, às 9h30, na Sociedade Musical Lira Santa Cecília. Findas as leituras do Expediente, não havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação do Projeto de Lei nº 372/18, de
autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei nº 2.086, que denominou logradouro público no Brucussu (Rua Noêmia
Azevedo). Aberta a discussão do projeto, o vereador Marcelo Neves, membro da comissão permanente de Justiça e Redação
solicitou vista ao processo, na forma Artigo 44 do Regimento Interno, considerando as informações presentes no projeto
às folhas 70 do projeto (folha 48 da certidão encaminhada pelo Executivo). A seguir, não havendo oradores inscritos para
as Explicações Pessoais, às dezoito horas 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 trinta de outubro 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, e também estará sendo realizada a Audiência
Pública com os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. E eu, Marcelo Neves, 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 vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito.
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