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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS
Ata nº 06/22
Ata da Sexta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura
da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos
oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois sob a
presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio 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 cinquenta e dois 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 solicitou que a Segunda
Secretária, Vereadora Adriana Nardy, que fizesse a leitura da Ata nº
5 da Sessão Ordinária realizada no dia três de março 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 ao
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 065/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 359/22 que dispõe
sobre a celebração de acordos judiciais, fixa o limite do valor das
obrigações de pequeno valor, a serem pagos independente de
precatório; e revoga a Lei nº 1.606, de 2010; Ofício GP nº 064/22, de
protocolo nº 360/22, que informa o encaminhamento de indicações
legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 071/22, de
protocolo nº 361/22 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações nº 291/22; Ofício GP nº 073/22, de protocolo nº 362/22
que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº
330/22; e as Indicações Legislativas de nºs 363 e 364/22, de autoria
do Vereador Francisco Bulhões, e nº 365 a 367/22, de autoria da
Vereadora Adriana Nardy. A seguir, não havendo oradores inscritos
para a Fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação
e aprovação do parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo
acolhimento ao veto total ao Projeto de Lei nº 1.161/21; votação e
aprovação do parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo
acolhimento ao veto total ao Projeto de Lei nº 1.085/21; e votação e
aprovação em primeiro e segundo turnos, de forma parcial com
emendas modificativas/supressivas, do Projeto de Lei nº 274/22,
que requer abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento
da Secretaria de Educação e Cultura, no valor de R$ 1.196.500,00.
Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves.
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Encerrada a lista de inscritos, às dezoito horas e vinte 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 10 de março, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os Projetos de Lei de nºs
1.360/21, 332, 333, 334, 335 e 336/22, 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 março
de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 07/22
Ata da Sétima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos
Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela
Aparecida de Carvalho da Silva, 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 nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis de Souza Teixeira para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente convocou a Vereadora Jaqueline Hiat para ocupar a Mesa de Trabalhos na função de Segunda
Secretária, designando a Vereadora Adriana Nardy para ocupar a função de Primeira Secretária. A seguir o Sr. Presidente
solicitou que a Segunda Secretária ad-hoc, Vereadora Jaqueline Hiat, que fizesse a leitura da Ata nº 6 da Sessão Ordinária
realizada no dia oito de março 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 a Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária ad-hoc, 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 de Informações nº 380/22, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Juventude;
as Indicações Legislativas de nºs 368/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nº 370/22 – de autoria do Vereador
Raphael Branco, nº 371/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins, e nºs 375 a 379/22, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho; a Moção de Aplausos nº 374/22 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, ao Sr. Carlos Eduardo Lagreca
Alves; o Ofício nº 03/22, de protocolo nº 372/22, do presidente do CMDCA requerendo inscrição para utilizar a Tribuna
Livre no dia 15/03; e o Ofício nº 02/22, de protocolo nº 373/22, do presidente do CMDCA requerendo o agendamento de
reunião no dia 15/03 com os membros da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A seguir, não
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação e aprovação em primeiro
turno do Projeto de Lei Complementar nº 1.360/21, que altera a Lei Complementar nº 46 criando o cargo em comissão de
Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde; em primeiros e segundos turnos os Projetos de Lei: nº 333/22, que
requer autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 734.250,00, nº 335/22, que requer
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.000.000,00, e nº 336/22, que requer autorização
para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.317.918,60, todos para o orçamento do Fundo Municipal de
Saúde; o Requerimento de Informações nº 380/22, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Juventude;
e as Indicações Legislativas: nºs 363 e 364/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nº 365 a 367/22 – de autoria da
Vereadora Adriana Nardy; nº 368/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado; nº 370/22 – de autoria do Vereador
Raphael Branco; nº 371/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins; e nº 375 a 379/22 – de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, 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, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia quinze de março, às 17h30, quando estarão
sendo analisados na Ordem do Dia os Projetos de Lei 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 março de dois mil
e vinte e dois. GLCO.
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